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اللـهـم

علمنا ما ينفعنا

وانفعنا مبا علمتنا

وزدنا علما

اآمـيـــــن

أهمية احلــــوار مع األبنـــــاء
أســاسيــات في تنشئة الولد الصـــــالح

تفكيرا  به  العاملة  اعتقادا،  النبوة  مليراث  احلاملة  األمة  املسلمة هي  األمة 
له عن علم وحكمة وإقناع أو هكذا ينبغي أن تكون،  وتعبيرا وتدبيرا، املبلغة 
فعال  واقعية  حركة  تتحرك  بل  الواقع،  عن  معزولة  أمة  ليست  املسلمة  واألمة 

وانفعاال، دفعا ومدافعة، فتنال نعم التمكني، كما تكتوي بنقم اخلذالن.
وانتشارهم،  املسلمني  ازدهار  تفسير  في  اآلراء  اليوم  األمة  في  كثرت  وقد 
املسلمني  إميان  على  السوداء  بُحَمِمها  ألقت  التي  انحسارهم  أو  وانحدارهم 
التيه  املادية  التفسيرات  أمام طوفان  الناس  على  وغلب  الواقع،  في  وحركتهم 
القرآن الكرمي  عن ذاتها، والعمى عن موازين النظرات املنهجية التي جاء بها 

لتصحيح حركة األمة وتوجيه بوصلتها نحو الفاعلية واإليجابية واخليرية.
الواقع  فهم  في  السلبية  املظاهر  اليوم مجموعة من  فقد غلب على األمة 

والتصرف فيه، منها:
> االعتقاد بأن سبل االزدهار والرقي تكمن في التمسك باألسباب املادية: 

االقتصادية والعلمية والتدبيرية...
فترات  في  أوروبا  من  علينا  ورد  ما  هي  والتحرر  التقدم  أسباب  أن   <

االستعمار العسكري الظالم أو االستعمار الثقافي الناعم.
وبني  بينها  الفجوة  وُبعد  والتخلف  الضعف  أزمات  من  تعانيه  ما  أن   <
الغرب ال حل له إال بالعمل مبا تقترحه مؤسسات النقد الدولي وما تفرضه الدول 

الكبرى على الصغرى من حلول مادية.
> حتليل أوضاعها وفق املعطيات الواقعية في السياسة الدولية وتقاطباتها 

وأحالفها،  ونسج احللول باالنخراط في هذا احللف أو ذاك.
> كما غلب على املسلمني تفسيران منحرفان: تفسير غيبي يرد كل ما يقع 
مادي  وتفسير  والكسل،  التواكل  عقيدة  هذا  فأفرز  والقدر؛  للقضاء  للمسلمني 
ألغى كل فعل لله جل وعال وكل مشيئة وتدبير إلهي، ورد أصحابه األفعال إلى 
الطبيعة أو اإلنسان وحدهما، وصاروا يلقون باللوم على الطبيعة وعلى الدولة 
وعلى اآلخرين، تبريرا للعجز ودفعا للمسؤولية، وكال التفسيرين ال يغرس إال 
تصورات وتصرفات اجلبر واإلرجاء التي تصنع الشخصية التواكلية والسلبية 

وتبث روح الهزمية النفسية واحلضارية.
على  القائمة  القرآنية  النظرة  كادت-  -أو  املسلمني  من  كثير  عن  وغابت 
املوازين الربانية والسنن اإللهية في وجود الكون واإلنسان واحلياة واملصير، 
وحركة ذلك دفعا ومدافعة، تسخيرا وتعميرا وتدميرا. ولعل مما يحسن التذكير 

به في زمن الفنت املدلهمة والفنت املظلمة ما يلي:
- اليقني في القدرة والنصرة:

اإلميان  تثبيت  إلى  اليوم  احلالكة  ظروفها  في  محتاجة  األمة  أن  ومفاده 
واليقني بأن الله تعالى هو القادر والناصر �وهو عىل كل يشء قدير� )المائدة: 
يَن آَمُنوا فيِ  َّذيِ َّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوال 120( بإطالق، وهو الناصر  وال ناصر غيره: �إيِن

ُ َفَل َغاليَِب لَُكْم  نَْيا َويَْوَم يَُقوُم ااَلْشَهاُد� )غافر: 51( �إيِن يَنُصْركُُم اللَّ َياةيِ الدُّ اْلَ
ُنون�  يِ َفلَْيَتَوكَّليِ الُْموميِ هيِ َوَعىَل اللَّ ن بَْعديِ ي يَنُصُركُم مِّ َّذيِ ُذلُْكْم َفَمن ذَا ال َوإيِن َيْ
عمران  )آل  الكيم�  العزيز  الل  عند  من  إال  النصر  �وما   )160 عمران:  )آل 

.)126:
ملنهاج  املسلمة  األمة  اكتساب  هو  والقدرة  النصرة  في  اليقني  هذا  وثمرة 
في النظر إلى الواقع والتاريخ نظرة إميانية تصغر أمامها كل قوة إال قوة الله 
العزيز اجلبار، فالله أقوى من كل قوي وأكبر من كل كبير، وال يقع في ملكه شيء 

إال بعلمه وإذنه وحكمته.
ومن مستلزمات هذا اليقني القاعدة املوالية:

واقع األمة في ضوء املوازين القرآنية

بريطانيا: مسلمو البالد يتعرضون
لتمييز في المجال الوظيفي

جارديان: المسلمون أول ضحايا اإلرهاب

العالمة محمد بن معجوز املزغراني 
في ذمة الله تعالى

التوريث الديني
أساس التوريث الحضاري

إفريقيا: إمكانات وحتديات 
وآفاق التعاون والتنمية
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- دراسة السورة:
1 - دراسة املضمون:

العلق األســاس هو  موضوع سورة 
الله تعالى لإلنسان  "الربوبية": ربوبية 
منذ أن خلق الله اخللق إلى أن تكون إليه 
الرجعى، وتلقى اإلنسان لتلك الربوبية 
إما بالشكر فينصر، وإما بالكفر فيخذل 
ويــــذل. ومـــن ثــم ميــكــن متــيــيــز قسمني 
كبيرين للسورة: قسم يتحدث عن نعمة 
الــلــه  على اإلنــســان. وهــو مــن قوله 
تعالى: �اقرأ باسم ربك� إلى قوله �علم 
اإلنسان ما لم يعلم�، وقسم يتحدث عن 
آثار تلك النعمة في اإلنسان وتعهد الله 

لها وهو الباقي.
القسم األول:

تقسيمه  فيمكن  األول  القسم  فأما 
إلى  معا  وشكله  ملضمونه  تبعا  أيضا 
اآليــتــان  وهـــو  األول،  املــقــطــع  مقطعني 
واملقطع  القاف،  فاصلة  ذواتــا  األوليان 
الــثــانــي وهــو اآليـــات الــثــاث بعد ذلك 

بفاصلة امليم.
هو  عموما:  القسم  هــذا  ومضمون 
تتجلى  وفــيــم  هــو؟  مــن  بربنا  تعريفنا 

ربوبيته عموما وربوبيته لنا نحن اإلنسان 
خصوصا، فهو هو املوجد، وهو هو املمد أي 
هو اخلالق والرازق وهاتان الصفتان: اإليجاد 
واإلمداد، أو اخللق والرزق؛ هما خاصة نعمة 
الله عز وجل على عباده. جمع فيهما ما افترق 
ولذلك  سواهما،  ما  أصل  وهما  غيرهما.  في 
الناس  على  نعمته  تعالى  الــلــه  شــرح  بهما 
اهلل  نعمة  اذك��روا  الناس  أيها  �يا  قوله:  في 
عليكم هل من خالق غير اهلل يرزقكم من 
السماء واألرض ال إله إال هو فأنى تؤفكون� 
فربوبيته تعالى تتجلى أول ما تتجلى في تلك 
"األكــرم".  "الــذي خلق"، وهو  إذ هو  الصفتني؛ 
ما  كرمه  ولــوال  موجود،  وجد  ما  قدرته  فلوال 
أمد موجود مبا يحتاج إليه في هذا الوجود. 
تتجلى  خاصة  اإلنسان،  نحن  لنا،  وربوبيته 
-زيادة على ذلك - في أن نقلنا نقلة بعيدة في 
"اإلنسان"،  إلى درجة  "علق"  اخللق؛ من درجة 
بالتكرمي  وخصنا  مسافات،  من  بينهما  وكــم 
ذلك  وفــي  بالقلم.  والتعليم  بالتعلم  فأكرمنا 

تفضيل أي تفضيل على كثير ممن خلق.
وأظهر شيء في هذا القسم في املقطع األول 
هو صفة القدرة، كما أن أظهر شيء في املقطع 
فبدون  متكاملتان،  وهما  الكرم،  صفة  الثاني 
تلك الــقــدرة ال يكون ذلــك الــكــرم، وبـــدون ذلك 
الكرم ال تنجز تلك القدرة ما أجنزت من خلق. 
وهما معا أكبر طريق إلى أن نعرف ربنا حق 
من  اإلنسان  "الــذي خلق خلق  فكونه  املعرفة: 
علق" يقتضي عدة أسماء حسنى له سبحانه: 
املالك  امللك  وأنه  املصور،  البارئ  اخلالق  أنه 
وأنــه  املــدبــر،  احلفيظ  احلــكــم  وأنـــه  املهيمن، 
وأنه.. وكونه "الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما 
الرحمن  العليم احلليم،  أنه  يقتضي  يعلم"  لم 
الرحيم، الرؤوف الكرمي، الوهاب إلى غير ذلك 
من األسماء احلسنى التي تقتضي إنعاما منه 
تعالى، ومتى عرفنا ذلك أحببنا ربنا وخشعنا 
عرفنا  ومتى  ويرضى.  يحب  كما  فعبدناه  له 
وأننا  حولنا،  ومن  أنفسنا  عرفنا  أيضا  ذلك 
جميعا مربوبون لله ، مدينون له بوجودنا 

في  غارقون  بقدرته،  مخلوقون  واستمرارنا، 
بحر كرمه والسيما هذا اإلنسان املخلوق "في 
ممن  كثير  على  املفضل  املكرم  تقومي"  أحسن 
هذه  بحق  اإلنــســان  قــام  فهل  تفضيا.  خلق 
النعم التي هو غارق فيها؟ هل شكر ربه على 
إن  نعمة اخللق والرزق، والتكرمي والتفضيل 
ذلك ما تقتضيه معرفته بربه، ومعرفته بنفسه، 

ومعرفته مبن حوله.
أال وأنه إلعجاز أي إعجاز في تنزيل هذا 
اآليــات اخلمس  أن تكون هــذه  الكرمي  الــقــرآن 
األولى من سورة العلق أول نازل من هدى الله 

إلى عباده.
القسم الثاني:

تبعا  تقسيمه  فيمكن  الثاني  القسم  وأمــا 
ــف  لــفــواصــلــه إلـــى ثــاثــة مــقــاطــع، مقطع األل
املقصورة وهو أكبر مقاطع السورة وأوسطها 
الــهــاء وآيــاتــه خمس،  تــســع، ومقطع  وآيــاتــه 

ومقطع الباء وهو آية واحدة.
كيف  هــو  عموما:  القسم  هــذا  ومضمون 
لنا،  الله  ربوبية  نعمة  اإلنــســان  نحن  تلقينا 
وكيف يعاملنا سبحانه وتعالى تبعا لذلك؟ إن 
القاعدة العامة لذلك التلقي هي: كفران النعمة 
قال تعالى: �وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها 
إن اإلن��س��ان ل��ظ��ل��وم ك��ف��ار�. واالســتــثــنــاء 
عبادي  من  �وقليل  أيضا:  قــال  شكرها.  هو 
املعاملة  لتلك  العامة  القاعدة  وأن  الشكور� 
ــذلــك هــي نــصــرة الــشــاكــريــن وخـــذالن  تــبــعــا ل
آمنوا  ال��ذي��ن  أيها  �يا  تعالى:  قــال  الكافرين، 
أقدامكم  ويثبت  ينصركم  اهلل  تنصروا  إن 
أعمالهم  وأضل  لهم  فتعسا  كفروا  والذين 
ذل����ك ب��أن��ه��م ك���ره���وا م���ا أن����زل اهلل ف��أح��ب��ط 
فينظروا  األرض  يف  يسيروا  أفلم  أعمالهم 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اهلل 
عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن اهلل مولى 

الذين آمنوا وأن الكافرين ال مولى لهم�.
أو  يستقل  القسم  هــذا  من  األول  واملقطع 

املقطعني  أن  كما  التلقي،  قاعدة  بتقرير  يكاد 
بتقرير  يكادان  أو  يستقان  واألخير  الثاني 
قاعدة املعاملة، ذلكم أن الله  يقرر في بداية 
أن  ليطغى  اإلنــســان  أن  مــؤكــدا:  األول  املقطع 
رآه استغنى، زاجرا عن هذا السلوك الذي هو 
عكس ما كــان ينبغي من اإلنــســان، وقــد أنعم 
الله عليه مبا أنعم مما تقدم فاإلنسان من حيث 
كان  فــردا  اإلنسان،  كل  واإلنسان  إنسان،  هو 
أم  أم أنثى، صغيرا كان  أم جماعة، ذكرا كان 
كبيرا... متى شعر باالستغناء، وعدم االفتقار 
الشعور  أن  ومبــا  وبــغــى.  طغى  واالحــتــيــاج، 
عاين  من  إال  منها  يسلم  ال  حــال  باالستغناء 
غنى ربه فأبصر فقره إليه، فإن األكثرية طاغية 
وذلــك شأن  ما،  في وقت  للطغيان  أو معرضة 
لنعمة  تلقيه  في  الله-  رحم  من  -إال  اإلنسان 
القاعدة  هــذه  توضيح  فــي  أظــهــر  وهــل  ربـــه. 
من  الطغيان  جــو  يهيمن  أن  مــن  واالستثناء 
كفر بالله وصد عن سبيله على املقطع كله؟ وال 
الطاغي  الكفر  إال منهيا عنه من  الشكر  يظهر 
الكفر  جــمــاح  لكبح  احــتــمــال  صـــورة  فــي  أو 
السابق  بالنهي  محاصر  احتمال  الــطــاغــي: 
والتكذيب والتولي الاحق. وكل ذلك ليس إال 
ثلث املقطع: �أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صىل 
بالتقوى  أم��ر  أو  الهدى  إن ك��ان عىل  أرأي��ت 
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن اهلل يرى�.
مــداه،  بلغ  املقطع  هــذا  في  النعمة  كفر  إن 

وحاصر الشكر حصارا كبيرا في جزأي 
فقول  والتمثيلي،  التقريري  معا:  املقطع 
رآه  أن  ليطغى  االنسان  إن  �كال   : الله 
استغنى إن إلى ربك الرجعى� ليس إال تقريرا 

للحقيقة، وال ذكر فيه ملظهر شكر. 
وما بقي من املقطع -وهو األكثر- ليس إال 
تعجيبا من منوذج من مناذج الطغيان قد عتا 
عتوا كبيرا؛ إذ جتاوز االمتناع عن العبادة إلى 
منع غيره منها. ولم تذكر فيه مظاهر الشكر إال 
الــذي مينع  الطغيان  فظاعة  إظهار  في سياق 
وجود تلك املظاهر. وهذا الشأن بعيد الفجر، 

أو هذه سنة الله  في الساعات األولى 
من مياد الشكر، حيث الظلمات حتاصر 
النور حصارا، والنور يأبى إال انتشارا، 
هذه  مثل  فــي  للشاكرين  عـــزاء  مــن  فهل 
الرجعى" وأن  "إلــى ربك  أن  احلــال؟ ذلكم 

"الله يرى".
وأمـــــا املــقــطــعــان الــثــانــي واألخـــيـــر 
اللذان يستقان أو يكادان بتقرير قاعدة 
نصرة  مــعــا  فيهما  فــواضــح  املــعــامــلــة؛ 
أولهما  أن  بــل  الــكــافــر،  وخـــذالن  الشاكر 
تــهــديــد صــريــح بــالــتــدخــل املــبــاشــر ألخــذ 
الــظــالــم الــطــاغــيــة أخــــذا وبــيــا، وجعل 
دائرة  الطاغية  هذا  يرتدع  لم  إن  املعركة 
بني أنصاره "نادينه" من جهة وجند الله 
تنحية  بعد  ثانية،  جهة  مــن  "الــزبــانــيــة" 
على  وكــان  صلى  الــذي  -العبد  املظلوم 
وإبعاده  نهائيا  بالتقوى-.  وأمــر  الهدى 
عن املعركة فقد كفى. "كا لئن لم ينته...
الزبانية" وذلك مصداق احلديث القدسي 
آذنته  فقد  وليا  لي  عادى  "من  الصحيح: 
باحلرب" وفي املقطع األخير صرف للنظر 
نهائيا عن الطاغية، فلم يعد له بعد تدخل 
الله بقوته وجنده وزن يذكر، مع التأنيس 
للمظلوم،  والــتــودد  والتلطف  والتقريب، 
وفــتــح الــبــاب أمــامــه على مــصــراعــيــه: باب 
القرب والدخول في احلمى واحلضرة اإللهية 

فليسجد وليتقرب.
ألوليائه  الــلــه  واليـــة  أن  يفهم  ذلــكــم  ومــن 
تامة ومستمرة، ما داموا أولياء لله حقا، فهو 
الذي بدأ عليهم النعمة، وهو الذي قال: �أال 
خ��وف عليه وال هم حيزنون  اهلل ال  أول��ي��اء  إن 
يف  البشرى  لهم  يتقون  وك��ان��وا  آم��ن��وا  ال��ذي��ن 
لكلمات  تبديل  ال  اآلخ��رة  ويف  الدنيا  احلياة 
اهلل ذلك هو الفوز العظيم�. واشتداد الطغيان 
ومحاصرته لإلميان ال يغير من هذه احلقيقة 
نهاية  عند  واقــع  البــد  الله  تدخل  ألن  شيئا؛ 
�حتى  املؤمنني:  ونفاد صبر  األولياء  احتمال 
كذبوا  ق��د  أنهم  وظ��ن��وا  ال��رس��ل  استيأس  إذا 
العابدون وليقتربوا  جاءهم نصرنا�. فليسجد 

وحسبهم الله ونعم الوكيل.
واحــدا  الــســورة جسدا  تبدو  إذن  وهــكــذا 
سوى اخللقة في أحسن تقومي مفتاحها كلمة 
وعلى  برمتها  ــســورة  ال تفيض  منها  "ربــــك" 
ألنه  تعالى  فهو  تــدور،  ومقتضياتها  معناها 
رب اإلنسان أنعم على اإلنسان، واإلنسان تلقى 
النعمة فكفر أو شكر، ومن كفر عاداه الله ومن 
شكر تواله الله. وسيرا مع هذا التدرج يتجلى 
ربا  ووسطها  منعما،  ربــا  الــســورة  أول  الله 

ممها غير مهمل، وآخرها ربا موعدا واعدا.
الله  سنة  ترتسم  كأنها  بــذلــك  والــســورة 
الفرد،  اإلنسان  مطلقا:  لإلنسان  ربوبيته  في 
ينعم  الــنــوع:  واإلنــســان  واإلنــســان اجلماعة، 
يفعل  ذا  ما  لينظر  مهلة  ُيعطى  ثم  أوال،  عليه 
بتلك النعمة ثم يجازى على حسب فعله. بينما 
اإلنسان في السورة يبدو أول ما يبدو مربوبا 

منعما عليه، ثم مربوبا طاغيا 
موعودا.  أو  موعدا  مربوبا  ثم  أو شاكرا، 
، من جهة  فالسورة على ذلك تعريف بالله 
أم  كونه -طغى  واإلنسان من جهة  ربا،  كونه 

شكر- مربوبا.

َُّك  َِّذي َخلََق )1( َخلََق اإْلِنَساَن ِمْن َعلٍَق )2( اْقَرأْ َوَرب َِّك ال اْقَرأْ بِاْسِم َرب

ََّم اإْلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )5(  ََّم بِالَْقلَِم )4( َعل َِّذي َعل اأْلَْكَرُم )3( ال

َِّك  َرب ِإلَٰى  ِإنَّ  اْسَتْغَنٰى )7(  آهُ  لََيْطَغٰى )6( أَن رَّ اإْلِنَساَن  ِإنَّ  كاَلَّ 

أََرأَْيَت   )10(  ٰ ِإذَا َصىلَّ َعْبًدا   )9( يَْنَهٰى  َِّذي  ال أََرأَْيَت   )8( ْجَعٰى  الرُّ

َب  ِإن كَاَن َعىَل الُْهَدٰى )11( أَْو أََمَر بِالتَّْقَوٰى )12( أََرأَْيَت ِإن كَذَّ

َّْم يَنَتِه لََنْسَفًعا  َ يََرٰى )14( كاَلَّ لَِئ ل َّٰى )13( أَلَْم يَْعلَم بِأَنَّ اهللَّ َوتََول

بِالنَّاِصَيِة )15( نَاِصَيٍة كَاِذبٍَة َخاِطَئٍة )16( َفلْيَْدُع نَاِديَهُ )17( َسنَْدُع 

ْد َواْقَتِرب  )19( الزَّبَانَِيَة )18( كاَلَّ اَل تُِطْعهُ َواْسُ
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ق الكثير من  إن البحث عن األمن الروحي أرَّ
وصعوبة  بعيد،  زمن  منذ  والباحثني  املفكرين 
ــي اخــتــيــار جهة  االهـــتـــداء إلــيــه تــكــمــن أوال ف
البحث، لذلك فالذين بحثوا عن األمن الروحي 
عند غير خالق الروح، لم يظفروا بشيء ألنهم 
التي حددها  الوسائل  الطريق. فما هي  ضلوا 
النبي ] لتحقيق األمن الروحي؟ وكيف ميكن 

احلفاظ عليه في زمن اخلوف واالضطراب؟
ثانيا: شكر املنعم وسيلة لتنمية األمن الروحي:

حتـــدثـــت فـــي املـــقـــال الــســابــق عـــن بعض 
الروحي،  األمــن  لتحقيق  األساسية  العناصر 
إن  املؤمن  ألمــر  »عجبا   :[ قوله  من  انطالقا 
أمره كله خير« وتبني لنا بالدليل الذي ال خالف 
فيه، أن توثيق املسلم صلته بالله كفيل بتحقيق 

السكينة النفسية له.
أن  يظهر  أيضا؛  احلديث  هــذا  خــالل  ومــن 
الروحي،  األمن  لم يكتف بتحقيق   [ الرسول 
واستمراره  األمــن  هذا  بتنمية  أيضا  اهتم  بل 
حتى ال يتعرض للفتور أو االندثار، فيحل مكانه 
أصابته  »إن   :[ فقال  واالضــطــراب،  اخلــوف 

سراء شكر، فكان خيرا له«.
يدخل  ما  لكل  شامل  احلديث  في  "السراء" 
السرور على النفس، فال نفهم منه أن املطالب 
باحلمد والشكر هو اإلنسان الغني فقط، فهذا 
اعتقاد خاطئ، وجحود مبني للنعم الكثيرة التي 
ينعم بها املسلم من إميان بالله تعالى، وصحة، 
وعقل، وحواس، وأسرة، ونسب وغيرهم، فكل 
يعيش في ظل نعم الله التي ال تعد وال حتصى، 
فاحلمد على السراء يشمل القليل والكثير، قال 
اْلَكِثيَر..«  َيْشُكِر  َلْم  اْلَقِليَل،  َيْشُكِر  َلْم  »َمــْن   :[

)مسند البزار(.
هذا الشكر على السراء هو اخلير عينه، ملا 
فيه من الشعور باألمن؛ ألن خزائن الله ال تنفد، 
وهو ينعم في الدنيا، وينعم في اآلخرة، فنعمه 
املــوت، وهذا يجعل  مستمرة في احلياة وبعد 
النفس ترتاح ألنها تعتمد على غني مطلق، ال 
على ضعيف محتاج؛ ولذلك فمطلوب من املسلم 
أن يشكر كل من قدم له معروفا ولو كان إنسانا 
فوجد  عــطــاء  أعــطــي  »مـــن   :� قـــال  ضعيفا، 
فليجز به، ومن لم يجد فليثن، فإن من أثنى فقد 

شكر، ومن كتم فقد كفر« )سنن الترمذي(.
للقول  شامل  نعمه  على    الله  شكر  إن 
لله  باجلميل  االعتراف  يظهر  ما  فكل  والفعل، 
تعالى فهو شكر، ومن ذلك اإلكثار من العبادة 
والطاعة شكرا لله على نعمة اإلسالم واإلميان، 
فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول 
الله ] إذا صلى قام حتى تفطر رجاله، قالت 
عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، فقال: »يا عائشة 
أفال أكون عبدا شكورا« )صحيح مسلم(. فجواب 
أجل  من  ألمته  هاما  تنبيها  يتضمن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
جتنب العواقب الوخيمة التي ميكن أن تترتب 

على الكفر بنعم الله تعالى، ومنها:
اتباع  تعالى  لله  الشكر  رف��ض   -  1

للشيطان ومظهر للطغيان:
»إن  بالنعم  الشكر   [ الــرســول  ربــط  لذلك 
أصابته سراء شكر«؛ ألنه الدواء من داء الغرور 
والتجبر، فالشكر يعني أنك ترجع النعمة إلى 
مصدرها احلقيقي وهو الله، وتنزل نفسك منزلة 
وكرمه  الله  بفضل  استحق  الــذي  عليه  املنَعم 
لغيرك  ما  تنسب  أن  يعقل  فال  إيــاه،  منحه  ما 
وجتاهل  األمــر،  حلقيقة  جحود  فــذاك  لنفسك، 
للواقع، ومن هنا كان هذا التنبيه من النبي ] 
حتى ال تقع أمته في الغرور، وحترص على نيل 

اخلير عن كل نعمة.
إن شكر الله ليس باألمر الهني على النفس 
الشيطان،  بأوامر  تأمتر  التي  بالسوء،  األمارة 
تعالى حكاية عن  قــال  إغــراءاتــه.  إلــى  وجتنح 
لهم  أغ��وي��ت��ي ألق��ع��دن  فبما  �ق���ال  إبــلــيــس: 
صراطك المستقيم ثم آلتينهم من بني أيديهم 
شمائلهم  وع��ن  أيمانيهم  وع��ن  خلفهم  وم��ن 
وال جتد أكثرهم شاكرين� )األعراف: 17-16(. 
فهو إخبار برفض الكثير من الناس شكر الله 
على نعمه، وقد تأكد هذا اإلخبار بقوله تعالى: 
وفي   .)13 )سبأ:  الشكور�  �وقليل من عبادي 
املقابل جتد الكثير منهم كافر بنعم الله ، قال 
تعالى: �وإن كثيرا من الناس لفاسقون� )املائدة: 
49(. هذا الواقع نعيشه صباح مساء؛ ألن معظم 
النعم التي توجد في هذا الكون قد كفر الناس 
اإلنسان  إلى  إما عن طريق نسبتها  مبعطيها؛ 
نفسه، كما هو حال معظم املجتمعات الغربية 
مجال  في  كبرى  مراحل  قطعت  التي  املصنعة 
إلى  الصناعة والتكنولوجيا، واعتدت بنفسها 
حد الغرور، كما يظهر في خطاباتها الرسمية، 
اتباعا لطريق الشيطان، وتبنيا لشعار الطغيان 
على مذهب قارون ومن هو على شاكلته، حني 
رد على النصيحة التي وجهت إليه: �وأحسن 
بقوله   )77 )الــقــصــص:  إليك�  اهلل  أح��س��ن  كما 
)القصص:  عندي�  علم  عىل  أوتيته  إنما  �قال 
أراد  78(. وإما عن طريق توظيفها في غير ما 
الفاسدة  من تصرفاتها  يظهر  كما  تعالى،  الله 
النساء،  من  األبــريــاء  دمــاء  استباحة  حد  إلــى 
والــصــبــيــان، والــشــيــوخ، والــعــجــزة، وكالهما 
مرتبط باآلخر على نحو ما. قال تعالى: �ولقد 
فريقا  إال  فاتبعوه  ظنه  إبليس  عليهم  ص��دق 

من المؤمنني� )سبأ: 20(. 
ومن مظاهر الطغيان أن تعتقد أنك حصلت 
الفردي،  مبجهودك  بعضها  أو  النعم  كل  على 
من  فيه  ملــا  لــك  وتوجيهه  الله  توفيق  وتلغي 
اخلـــيـــر، مــصــداقــا لــقــولــه تــعــالــى: �ك���ا إن 
اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى� )العلق: 7-6(. 
عن  استغنى  أنه  يعتقد  ألنه  يطغى؛  فاإلنسان 
تعالى  كثير: "يخبر  قال ابن  الله في كل شيء. 
أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان  عن اإلنسان 
إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله")1(. وهو 
أمر نعاني منه كثيرا في واقعنا، فحقوق معظم 
الناس تضيع عن طريق طغيان اإلنسان مباله، 
يشتري  ثم  ذاك،  ويقتل  هــذا،  حق  يسلب  فهو 

لصاحله، سواء  احلكم  فيكون  باملال  كل شيء 
قضية  مثل  الدولية،  املجتمعات  مستوى  على 
فلسطني مع اللوبي الصهيوني املسيطر مباله 
مستوى  على  أم  الــعــالــم،  مؤسسات  كــل  على 
البلدان  معظم  محاكم  حــال  هــو  كما  األفــــراد 
الظلم  في  الله  لنعم  توظيف  فهذا  اإلسالمية. 
وهذا  خير،  فيها  لإلنسان  يكن  فلم  والتسلط، 
سر تعجب النبي ]: »عجبا ألمر املؤمن..« ألنه 
لم يعرف كيف يشكر الله تعالى على ذلك، فحول 

النعمة إلى نقمة وبالء عليه وعلى غيره.
حق  على  اعتداء  النعم  إخفاء   -  2

املنعم:
وهم  التعاسة  يعيشون  الــنــاس  مــن  كثير 
فبدل  لهم،  الله  وهبها  كثيرة  خيرات  ميلكون 
أن تكون هذه اخليرات الدنيوية عونا لهم على 
مجتمعاتهم،  فــي  الــروحــي  األمــن  قيمة  تنمية 
وراحتها،  نفوسهم  لسكينة  مـــزودا  ومــصــدرا 
أنهم  ظنوا  ألنهم  وخــوف  قلق  منبع  جعلوها 
نفوسهم،  هي  فملكت  األبــد،  إلى  سيمتلكونها 
وحتكمت في توجهاتهم، وسيطرت على عقولهم، 
رغم  بطيباتها  يستمتعوا  ولم  لذاتها،  ففقدوا 
كثرتها، بل لم يشعروا بوجودها؛ ألنهم قاموا 
فلم  بإخفائها وبخلوا بها حتى على أنفسهم، 
يوظفوها فيما أمر الله تعالى: �وأما بنعمة ربك 
حفدث� )الضحى: 11(. قال األلوسي: "املعنى أنك 
كنت يتيما وضاال وعائال فآواك وهداك وأغناك، 
فمهما يكن من شيء فال تنس نعمة الله تعالى 
عليك في هذه الثالث، واقتد بالله تعالى فتعطف 

على اليتيم وترحم 
ــــى الــــســــائــــل  ــــل ع
ــــت الــيــتــم  ــد ذق ــق ف

والفقر")2(.
ويــــؤخــــذ ممــا 
إظــهــار  أن  ســبــق 
ــعــم الـــلـــه يــكــون  ن
بــحــســب الــنــعــمــة 
ذاتــــــهــــــا، فــــاملــــال 
الــشــكــر عليه  يــتــم 
بـــإنـــفـــاقـــه فــيــمــا 
األرض  يــــعــــمــــر 
ــــصــــاحلــــات،  ــــال ب
ونــعــمــة الــصــحــة 
السعي  فــي  تنفق 
على األهل وعبادة 
ـــق، ونــعــمــة  اخلـــال
الــســلــطــة تــصــرف 
ـــــــي مــــســــاعــــدة  ف
الضعفاء وحتقيق 
الــعــدل؛ ألنــه بذلك 
يــحــصــل الــتــحــدث 
تعالى،  الله  بنعم 
ألنه  للفخر  تفاديا 
والبخل  مــذمــوم، 
ألنــــــه ضــــــرب مــن 

اجلحود لفضل الله تعالى، حيث أصبح سيرة 
عوزهم  يظهرون  فهم  الكثيرين،  لــدى  متبعة 
عني  وهــو  صــواب  ذلــك  أن  منهم  ظنا  وفقرهم 
إذا  يحب  الله  »إن  الله]:  رســول  قال  اخلطأ، 
أثر نعمته عليه«  أن يرى  أنعم على عبد نعمة 

)السنن الكبرى، البيهقي(.
فإخفاء النعم اعتداء على حق الله تعالى، 
مشروع  لسبب  كــان  إذا  إال  لفضله،  وجــحــود 
أومـــن سلطان جائر،  لــصــوص،  مــن  كــاخلــوف 
ولغير هــذا ونــحــوه مــذمــوم؛ ألنــه سبب أيضا 
فاملرء  الــروحــي،  االستقرار  وعــدم  لالضطراب 
الله ويعلق قلبه مبا  يخفي ما عنده من فضل 
أفضل  ما عندهم وهو  يتمنى  وقد  الغير،  لدى 
قلبه  دائــمــا، وميــأ  عذابا  فيعيش  منهم،  حــاال 
فتكون  البخل،  عليه  ويسيطر  والــكــره،  احلقد 
البهجة  قلبه  إلى  تدخل  أن  يجب  التي  النعمة 
ما  أظهر  ولــو  وخـــوف،  قلق  والــســرور مصدر 
كــبــيــر حتمله  ثــقــل  مــن  لتخلص  ــلــه  ال أعــطــاه 
املنعم  في شكر  الناس  به  وتأسى  دون سبب، 
والثناء عليه، قال ]: »يا أيها الناس، ابتاعوا 
أنفسكم من الله من مال الله، فإن بخل أحدكم 
أن يعطي ماله للناس فليبدأ بنفسه، وليتصدق 
 » على نفسه، فليأكل، وليكتس مما رزقه الله

)مكارم األخالق، اخلرائطي(.
----------------

1 - تفسير ابن كثير، دار طيبة، ج 8، ص: 437.
العظيم  الــقــرآن  تفسير  فــي  املــعــانــي  - روح   2
ــن األلـــوســـي، ط1،  ــدي والــســبــع املــثــانــي، شــهــاب ال

1415هـ، دار الكتب العلمية، ج 15، ص: 384.

ذ. محمد البخاري

مقومات األمن الروحي في الخطاب النبوي )2(
عن صهيب � قال: قال رسول اهلل ]: »عجبا ألمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد 
إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرا له« )صحيح مسلم(.
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القرآن  ق��راءة  بني  وباجلمع  ه��ذا  على  بناء 
مجالي  في  التاريخي  ترتيبهما  وف��ق  والسنة 
ينكشف  املثال-  سبيل  -على  والتزكية  الدعوة 
للقارئ املنهاج القرآني الذي كان دليل الرسول 
كما  وس���داه���ا،  وهيكلها  س��ي��رت��ه  وع��م��ود   �

ينكشف التنزيل النبوي لهذا املنهاج.
فلنتعرف على ذلك من خالل املثالني التاليني:

املثال األول: عناصر من السيرة الدعوية
السيرة الدعوية منثورة في القرآن والسنة، 
يتأتى  املذكور  النحو  على  باستقرائهما  ولكن 
استخراج منهاج الدعوة النبوية الذي نزله الله 
� على  الرسول  �، ونزله  الرسول  قلب  على 

أرض الواقع.
عناصر  ل��ه  ت��ل��وح  يتدبره  فمن  ال��ق��رآن  أم��ا 
منهاج الدعوة الذي أطر الله به السيرة الدعوية 

للنبي �، ومن هذه العناصر:
العنصر األول: القرآن هو وسيلة الدعوة

أم���ر ال��ل��ه رس��ول��ه � ف��ي ب��داي��ات ال��دع��وة 
الله  فقال  ال��دع��وة،  في  وسيلته  القرآن  باتخاذ 
ت��ع��ال��ى: �ف��ذك��ر ب��ال��ق��رآن م��ن خي���اف وعيد� 
)ق:45(، ثم قال له: �وجاهدهم به جهادا كبيرا� 
مبكر  وق��ت  في  الله  كلفه  وهكذا   .)52 )ال��ف��رق��ان: 
باللسان،  اجلهاد  في  جهاده  وحصر  باجلهاد 
بالقرآن  اجل��ه��اد  ف��ي  اللساني  ج��ه��اده  وحصر 
وأكد له األمر بذلك من بعد كما في قوله تعالى: 
إلى ربهم�  الذين خيافون أن حيشروا  به  �وأنذر 

)األنعام: 57(.
ومت��ث��ل ج��ه��اده ب��ال��ق��رآن ف��ي ت��اوت��ه على 
النبوية  للدعوة  الكبرى  الصفة  فكانت  الناس، 
أنها تاوة للقرآن، بل كادت مهمته أن تنحصر 
�وأمرت  لسانه:  على  تعالى  الله  قال  كما  فيها 
فمن  القرآن  أتلو  وأن  المسلمني  من  أن أكون 
أيضا:  ل��ه  وق��ال   .)92 )ال��ن��م��ل:  فلنفسه�  اه��ت��دى 
قبلها  من  خلت  قد  أم��ة  يف  أرسلناك  �كذلك 

أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك� )الرعد: 3(.
صفة  الكافرين  على  ال��ق��رآن  ت���اوة  وظ��ل��ت 
مصاحبا  وتكليفا   � ال��رس��ول  لعمل  م��ازم��ة 
ذلك  على  ي��دل  كما  املكية  املرحلة  آخ��ر  إل��ى  ل��ه 
الكتاب�  من  إليك  أوحي  ما  �اتُل  تعالى:  قوله 
م��ن س��ورة العنكبوت وه��ي م��ن أواخ���ر م��ا نزل 
مبكة، ثم توالى عمله بهذه الطريقة في املدينة 
ك��م��ا ت���دل ع��ل��ى ذل���ك آي���ات س���ورة احل���ج �وإذا 
الذين  وج��وه  يف  تعرف  بينات  آياتنا  عليهم  تتىل 
الطاق  آي��ات س��ورة  وك��ذا  المنكر�.  ك��ف��روا 
إليكم ذكرا رسوال  أنزل اهلل  آمنوا قد  �الذين 
يتلو عليكم آيات اهلل مبينات خيلرج الذين آمنوا 

وعملوا الصاحلات من الظلمات إلى النور�.
العنصر الثاني: التدرج في التمدد الدعوي

قام محمد � بواجب الدعوة إلى الله منذ 
قال الله تعالى له: �قم فأنذر�، وقد أشعره الله 
قوله  في  كما  عاملي  داعية  بأنه  مبكر  وق��ت  في 
عبده  عىل  الفرقان  ن��زل  ال��ذي  �تبارك  تعال: 
ليكون للعالمني نذيرا� من سورة الفرقان، لكنه 
لم يكلفه بأن يكون عامليا من أول وهلة بل تدرج 

به إلى العاملية كما يلي:
أو  خيرا  فيه  يتوسم  م��ن  ك��ل  دع��وت��ه  أوال: 

يرجو فيه استجابة.
ثانيا: دعوته لعشيرته األقربني.

ثالثا: دعوته سائر القبائل بعد متنع قريش 
وحصارها للدعوة وحتصينها أبناءها منها.

رابعا: دعوته ألهل الكتاب العرب.
خامسا: دعوته لسائر األمم من غير العرب.

العنصر الثالث: التدرج في املضمون الدعوي
تدرج املضمون الدعوي وفق املدارج التالية:
يعرفون  ال  في ضال  الناس  أن  بيان  أوال: 
ربهم وأنهم في حاجة إلى هدايته ودعوتهم إلى 

عبادة الله خالقهم وترك عبادة الشيطان عدوهم.
ث��ان��ي��ا: ال��دع��وة إل��ى اإلمي���ان باليوم اآلخ��ر 
إم��ك��ان��ه وت��رس��ي��خ عقيدة  ال��دل��ي��ل على  وإق��ام��ة 
اآلخ�����رة، وك���ان ذل���ك م��ض��م��ون س���ورة ال��ق��ارع��ة 
وال��ق��ي��ام��ة وال��ه��م��زة وامل���رس���ات وق وال��ب��ل��د 

والطارق والقمر.
ثالثا: الدعوة إلى مكارم األخاق من العدل 
الفروج  وحفظ  القربى،  ذي  وإيتاء  واإلح��س��ان 
والنهي  بالشهادات  والقيام  األم��ان��ات  ورعاية 
عن الفحشاء واملنكر والبغي وقتل النفس بغير 

احلق وشهادة الزور. 
العنصر الرابع: تدرج املقاصد الدعوية 

بصيرة  على   � رس��ول��ه  تعالى  الله  جعل 
من مقاصد دعوته، فكان يوضح له هذه املقاصد 
بالتدرج واحدة تلو األخرى كل في وقته املناسب.

مقاصد الدعوة بمكة المكرمة:
أوال: مقصد اإلنذار؛ أولى املقاصد الدعوية 
� بتحقيقها هي إنذاره  الله رسوله  التي أمر 
منه،  ويخوفهم  ب��ه  يعلمهم  الله  ع��ذاب  ال��ن��اس 
فكان من أوائل ما نزل عليه: �يا أيها المدثر قم 
فأنذر�، وكان أول ما أنذرهم: جهنم �فأنذرتكم 

نارا تلظى�)1(.
ثانيا: مقصد التبشير: ازدوج في منتصف 
أعمال  في  والتبشيري  اإلن��ذاري  املكية  املرحلة 
الرسول � مع نزول اآلية السادسة واخلمسني 
من سورة الفرقان: �وما أرسلناك إال مبشرا 

ونذيرا�.
وكان التبشير فيما قبل نزول سورة ص 
وسورة األعراف تبشيرا مجما وخفيفا، ثم 
صار يتبلور أكثر وينحو منحى التصريح 

مع سورة األعراف...
مقاصد الدعوة بالمدينة المنورة:

اس��ت��م��ر ال��ق��رآن امل��دن��ي ف��ي ت��أك��ي��د ما 
أنشأ من اجلمع بني اإلنذار والتبشير فقال 
أرسلناك شاهدا  إنا  النيب  أيها  �يا  تعالى: 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اهلل بإذنه وسراجا 

منيرا� )األحزاب:15(.
كما واصل تأكيد مقصد الدعوة األساسي 

إلى  الظلمات  الهداية واإلخ��راج من  الذي هو 
النور وأن محمدا -وهو الداعي إلى الله- سراج 
منير بسبب كون القرآن نورا مبينا، قال تعالى: 
ب��ره��ان م��ن ربكم  ال��ن��اس ق��د ج��اءك��م  �يا أيها 
وقال   .)174 )النساء:  مبينا�  ن��ورا  إليكم  وأنزلنا 
بينات  آي��ات  عبده  عىل  ينزل  ال��ذي  �هو  أيضا: 

خيلرجكم من الظلمات إلى النور� )احلديد: 9(.
ث��م ان��ت��ق��ل ال���ق���رآن إل���ى اإلع����ان ع��ن ه��دف 
القيام  وه��و  الوقت  نفس  في  دع��وي  اجتماعي 

بالقسط.
ت���ب���ع ذل�����ك ف����ي س������ورة ال����ن����ور ال��ت��ب��ش��ي��ر 

باالستخاف في األرض وتبديل اخلوف أمنا. 
وملا أكمل الله دينه، أوكاد، أعلن عن الهدف 
النهائي للدعوة اإلسامية على يد الرسول � 
فيها  ومتكينه  األرض  ف��ي  ال��دي��ن  ظ��ه��ور  وه��و 

وبروز متيزه عن سائر األديان.
أعطاها  ال��ت��ي  امل��ن��ه��اج  معالم  بعض  ه��ذه 
استقرائه  وب��إمت��ام  للقرآن،  األول���ي  االس��ت��ق��راء 
ميكن الوقوف على معالم أخرى تتعلق بوسائل 
في  يندرج  مما  ذل��ك  ونحو  وأساليبها  الدعوة 
بالهدى  البوشيخي  الشاهد  الدكتور  سماه  ما 
املنهاجي)2(، وفي السنة ملن استقرأها تفاصيل 
تطبيقية لذلك املنهاج القرآني؛ منزلة كل واحدة 

منها على وقتها ومكانها وإنسانها.
املثال الثاني: عناصر من السيرة التربوية

رسم  الدعوية  كالسيرة  التربوية  السيرة 
البدء  ف��ي  فنزلت  امل��ن��ه��اج،  معالم  ال��ق��رآن  لها 
آي����ات ت��رس��ي��خ اإلمي����ان ب��ال��ل��ه وال���ي���وم اآلخ���ر، 
وعززت بآيات األمر مبكارم األخاق كلها: األمر 

والوفاء  القربى  ذي  وإيتاء  واإلحسان  بالعدل 
بالعهد ورعاية األمانة والقيام بالشهادة وحفظ 
عن  والنهي  أحسن  هي  بالتي  والدفع  الفروج 
والبغي  واملنكر  الفحشاء  من  األخ��اق  مساوئ 
والتطفيف في املكيال وامليزان والقتل بغير حق 
ال��زور... ولم تكن هذه األخاق  والزنا وشهادة 
مم��ا ي��ج��ادل فيه أح��د م��ن ال��ن��اس، وه��ي أخ��اق 
وتأثير  وجناحها  بالدعوة  التعريف  يقتضيها 

الدعاة في محيطهم.
ون����زل ع��ق��ب ال���ش���روع ف��ي ال��ص��دع باحلق 
األمر بالعفو والصبر واإلعراض عن اجلاهلني، 
وهي خصال تتطلبها مصلحة حفظ الدعوة من 
املستفزين  األع��داء  مع  متوازنة  غير  مواجهات 
في وقت كان املؤمنون فيه مستضعفني ولم يكن 

للدعوة من قوة سوى قوة احلجة.
الرسول  تزكية  ألن������ف������س وكانت   �

امل��س��ت��ج��ي��ب��ني 
ل����دع����وت����ه 

ب���ه���ذه 

املعاني 
بدار  جتري 

� إلى األرق��م، ثم هاجر 
املدينة فتحولت الوسيلة من الدار إلى املسجد، 
فأصبح يزكيهم بوسيلة خطبة اجلمعة ووسيلة 
املوعظة التي كان يتخولهم بها مخافة السآمة 

عليهم.
فكان في اخلطبة يزكي أصحابه مبا يعالج 
الفقر  العامة، فكان في حال  أنفسهم واألح��وال 
واحلاجة يرغب في التكافل كما فعل في خطبته 
قدوم صحابة  مع  تزامنت  التي  باملدينة  األولى 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن: أول خطبة خطبها رسول الله � 
عليه  وأثنى  الله  فحمد  فيهم،  قام  أن  باملدينة، 
الناس،  أيها  بعد،  »أم��ا  ق��ال:  ثم  أهله،  هو  مبا 
فقدموا ألنفسكم، تعلمن والله، ليصعقن أحدكم، 
ثم ليدعن غنمه، ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه 
-ليس له ترجماٌن، وال حاجب يحجبه دونه-: ألم 
وأفضلت،  م��ااًل،  وآتيتك  فيبلغك،  رسولي،  يأتك 
فا  وش��م��اال،  ميينًا  فينظر  لنفسك؟  قدمت  فما 
يرى شيئًا، ثم ينظر قدامه، فا يرى غير جهنم، 
فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق 
فإن  طيبة؟  فبكلمة  يفعل  لم  ومن  فليفعل،  مترة 

بها جتزئ احلسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ض��ع��ف، وال���س���ام ع��ل��ى رس����ول ال��ل��ه ورح��م��ت��ه 

وبركاته«)3(.
وتوصياته  مواعظه  في  يفعل  ك��ان  وكذلك 
باملدينة املنورة: ففي صحيح البخاري َعْن َعْبِد 
َسَأَل  َرُج��ًا  َأنَّ  الله عنهما  َعْمٍرو رضى  ْبِن  ِه  اللَّ
َعاَم،  ِبىَّ � َأيُّ اإِلْسَاِم َخْيٌر، َقاَل: »ُتْطِعُم الطَّ النَّ

َاَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف«. َوَتْقَرُأ السَّ
ْصَلَتنْيِ  اخْلَ َهاَتنْيِ  "َوَخ��صَّ  حجر:  ابن  َق��اَل 
اْلَوْقِت  َذِل��كَ  ِفي  ِإَلْيِهَما  اَجِة  احْلَ مِلَِسيِس  ْكِر  ِبالذِّ
ْأِليِف  التَّ َومِلَ��ْص��َل��َح��ِة  ��ْه��ِد  اجْلَ ِم��َن  ِفيِه  َك��اُن��وا  مِلَ��ا 
َحثَّ  َاُم  َوالسَّ َاُة  الصَّ َعَلْيِه  ُه  َأنَّ َذِلَك  َعَلى  َوَي��ُدلُّ 
ْرِمِذيُّ  التِّ َرَواُه  َكَما  امْلَِديَنَة  َدَخَل  َما  َل  َأوَّ َعَلْيِهَما 
َسَاٍم.  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  َحِديِث  ِمْن  ًحا  ُمَصحَّ َوَغْيُرُه 
ًرا  َقْوُلُه َوَمْن َلْم َتْعِرْف َأْي اَل َتُخصَّ ِبِه َأَحًدا َتَكبُّ
َوُمَراَعاًة  ْسَاِم  اإْلِ ِلِشَعاِر  َتْعِظيًما  َبْل  ًعا  َتَصنُّ َأْو 
ا  ٌر َوَكاَن َهَذا َعاّمً ْهَي ُمَتَأخِّ ِة امْلُْسِلِم َأْو َأنَّ النَّ أِلُُخوَّ

ْأِليِف")4(. مِلَْصَلَحِة التَّ
تظهر  ص��ارت  املسلمة  اجلماعة  كبرت  ومل��ا 
الصحابة  من  الصفوة  بني  شخصية  ف��وارق 
في   � النبي  فشرع  املسلمني،  عموم  وبني 
استعمال منهج مراعاة الفروق الفردية أو 
ما سماه أبو إسحاق الشاطبي: "حتقيق 
امل��ن��اط اخل���اص"، بحيث ص��ار يحدث 
به  يحدث  ال  مب��ا  الصحابة  خ��واص 
ال��ع��ام��ة، ك��م��ا دل ع��ل��ى ذل���ك حديث 
وحديث  قلبك.."،  "استفت  وابصة 
بأول  فيه  أنبأه  ال��ذي  هريرة  أب��ي 
القيامة،  النار يوم  من تسعر بهم 
وح���دي���ث ح��ذي��ف��ة امل��ت��ع��ل��ق بحق 
ال��ع��ب��اد ع��ل��ى ال���ل���ه... وص���ار في 
إنفاق املال يقبل من بعضهم ما ال 
يقبله من آخرين، ويعطي للبعض 
منهم ما ال يعطي غيرهم، وصار 
يجمع بني معاملة صفوتهم باجلد 
وبني  الائق مبقامها-  -باعتباره 
باملداعبة  املسلمني  ع��وام  معاملة 
وامل��������زاح ع���ل���ى س��ب��ي��ل ال��ت��ع��دي��ل 
ل��ش��خ��ص��ي��ات ب��ع��ض��ه��م وال��ت��ل��ي��ني 
التطييب  س��ب��ي��ل  وع��ل��ى  ل��ط��ب��اع��ه��م، 

خلواطر آخرين...
في  ه��ذا  مثل  نستقرئ  ذهبنا  ول��و 
القرآن والسنة استقراء تاما لوجدنا منه 
شيئا ذا بال مما هو غير موجود فيما بني 

أيدينا من تراث السيرة.
والتربوية  الدعوية  السيرتني  في  قيل  وما 
يقال في سائر السير التي ينبغي أن تتضمنها 

وتتكون منها السيرة النبوية الكاملة الشاملة.
-------------------

1 - يؤكد أولية اإلنذار أن الرسول � في أول دعوته 
اٍس َرِضَي  للمشركني من أقاربه كان لهم منذرا فَعِن اْبِن َعبَّ
األَْقَربنَِي�  َعِشيَرتََك  �َوأَنْ��ِذْر  َنَزَلْت:  مَلَّا  َقاَل:  َعْنُهَما  ُه  اللَّ

 

َفَجَعَل  َفا،  الصَّ َعَلى   َ� ِبيُّ  النَّ َصِعَد   ،)214 )الشعراء: 
ى  « -ِلُبُطوِن ُقَرْيٍش- َحتَّ ُيَناِدي: »َيا َبِني ِفْهٍر، َيا َبِني َعِديٍّ
َأْرَسَل  َيْخُرَج  َأْن  َيْسَتِطْع  َلْم  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َفَجَعَل  اْجَتَمُعوا 
َفَقاَل:  َوُق��َرْي��ٌش،  َلَهٍب  َأُب��و  َفَجاَء  ُه��َو،  َما  ِلَيْنُظَر  َرُس��واًل 
ُتِغيَر  َأْن  ُتِريُد  ِبالَواِدي  َخْيًا  َأنَّ  َأْخَبْرُتُكْم  َلْو  »َأَرَأْيَتُكْم 
ِإالَّ  َعَلْيَك  ْبَنا  َنَعْم، َما َجرَّ َقاُلوا:  ؟«  ِقيَّ َأُكْنُتْم ُمَصدِّ َعَلْيُكْم، 

ي َنِذيٌر َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد«. ِصْدًقا، َقاَل: »َفِإنِّ
القرآن  الهدى املنهاجي في  "نظرات في  2 - انظر 

الكرمي" له.
3 - فتح الباري البن رجب:9-271. باب من قال في 

اخلطبة بعد الثناء وهو الباب 29.
4 - فتح الباري كتاب اإلمي��ان باب إطعام الطعام 

من اإلسام.

العدد 420 4 مع سيرة رسول اهلل �

د. زيد بوشعراء

السيرة الكاملة الشاملة: التسمية والمفهوم )3(
المبحث الثاني: مفهوم شمول السيرة

العدد 472 05 جمادى األول 1438ه� املوافق ل� 03 فبراير 2017

ق�����ام 
ب��واج��ب   � م��ح��م��د 

الله  ق��ال  منذ  الله  إل��ى  الدعوة 
تعالى له: �قم فأنذر�، وقد أشعره 

الله في وقت مبكر بأنه داعية عاملي كما في 
قوله تعال: �تبارك الذي نزل الفرقان 

عىل عبده ليكون للعالمني نذيرا� من 
سورة الفرقان، لكنه لم يكلفه بأن يكون عامليا من 

أول وهلة بل تدرج به إلى العاملية كما يلي:
فيه  يرجو  أو  خيرا  فيه  يتوسم  من  كل  دعوته  أوال: 

استجابة.
ثانيا: دعوته لعشيرته األقربني.

قريش  متنع  بعد  القبائل  سائر  دع��وت��ه  ثالثا: 
وحصارها للدعوة وحتصينها أبناءها منها.

رابعا: دعوته ألهل الكتاب العرب.
خامسا: دعوته لسائر األمم من 

غير العرب.
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ل��أس��ف م��ن اآلف����ات ال��ت��ي ت��ص��اب ب��ه��ا األم��ة 
أن ت��ت��ح��ول ال���ع���ب���ادات إل����ى ع������ادات وط��ق��وس 
عمل  إل��ى  اجلمعة  خطبة  وتتحول  )فولكلورية(، 
تراعى  رتيب،  صوتي  وأداء  ع��ام  وك��ام  روتيني 
فيه عامات الترقيم، واحلركات اإلعرابية الشكلية 
بدون مضمون حقيقي. مما يجعل اخلطبة؛ خطبة 
م��وروث��ات  م��ن  تراثية  حتفة  فيها؛  روح  ال  ميتة 
قرون  ال تختلف عن خطب  املاضي، خطبة  الزمن 
قد خلت، خطبة في مدينة ال تختلف عن خطبة في 
قرية صغيرة. تتساوى خطبة تلقى أمام أهل علم 
وفكر، مع خطبة تلقى أمام العوام. تدخل للمسجد 
فتجد اخلطيب يتحدث عن الوضوء والطهارة، أو 
استنباط  بغير  ثور  وغار  الهجرة  مثل  واقعة  عن 
والكحل،  السواك  عن  يتحدث  أو  والعبر  للدالالت 
تناول  لضعف  ال��ن��وم،  ي���راودك  أو  ذهنك  فيشرد 
الصادق مع مضمون  التفاعل  املوضوع، وضعف 

املوضوع.
فقه حقيقة  ع��دم  ه��ذا اخللل هو  في  والسبب 
اخلطبة! أو ألن اخلطيب غير كفء! أو ألن البيئة 
ذاك مرادها! فما هي شروط إجناح خطبة اجلمعة؟ 

شروط جناح اخلطبة:
ووسيلته  ه��ام،  دع��وي  منبر  اجلمعة  خطبة 
وتوعيتهم  دينهم،  ب��أم��ور  ال��ن��اس  لتذكير  فعالة 
الشرعي  باملوقف  وتبصيرهم  زمانهم،  ب��أح��وال 
اخلطيب  يوظف  وحتى  وقضاياهم.  نوازلهم  من 
منبر اجلمعة االستثمار األكمل واألحسن، عليه أن 
يراعي شروطا أساسية البد منها لتبرز شخصيته 
وإع��ج��اب  ومحبة،  ثقة  محل  وجتعله  األم���ة،  ف��ي 
ذلك  رسالته.  جن��اح  لضمان  وب��إج��م��ال،  وتقدير، 
ليلقى  مختلفة  مقومات  إل��ى  يحتاج  اخلطاب  أن 
القبول، لذلك ما كان من نبي الله موسى � وهو 
يستعد ملخاطبة فرعون إال أن: �قال رب اشرح لي 
لساين  واحلل عقدة من  أم��ري  لي  ويسر  ص��دري 

يفقهوا قولي� )طه: 27-25(.
أوال: الشروط الذاتية

وه����ي ال����ش����روط امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ذات اخل��ط��ي��ب 
وشخصيته التي منها:

- اإلخالص: وهو روح األعمال وجوهرها،   1
األساس  يأتي  الرغبة،  أي:  النفسي  الدافع  فبعد 
أمر  امتثال  في  اخلالصة  النية  هو  الذي  العقدي 
الله، وقصد طاعته، وابتغاء مرضاته. واإلخاص 
م��ط��ل��ب ع���زي���ز، وغ���اي���ة ص��ع��ب��ة امل���ن���ال، حتصل 
كانت  ول��و  حتى  الله،  إل��ى  والتضرع  باملجاهدة، 
يقتات منها، وذلك ألن صاحب  التي  تلك وظيفته 
الرسالة يستفرغ كل طاقته في محاولة توصيلها 
تصير  أن  اآلن  واملشكلة  ميل.  وال  يكل  ال  للناس، 
اخل��ط��اب��ة وظ��ي��ف��ة ف��ق��ط، مم��ا ي��ض��ّي��ع ك��ث��ي��را من 

فوائدها.
الفقه: من الشروط التي جتعل اخلطيب   -  2
ناجحا في خطبته، أن يكون له زاد علمي شرعي، 
وحصيلة معرفية شاملة. والفقه أقسام ثاثة: فقه 

الدين، وفقه الواقع، وفقه التنزيل.
ال��دع��وي  العمل  ه��ذا  يتطلب  ال��دي��ن:  فقه   - أ 
زادا من العلوم الشرعية، من القرآن الكرمي تاوة 
الشريف  النبوي  احلديث  ومن  وتفسيرا.  سليمة 
املوضوعات،  لنشر  وسيلة  املنبر  يكون  ال  حتى 
واألحاديث الشديدة الضعف، أو املخالفة لأصول 
الشرعية. ومن الفقه اإلسامي، والتاريخ والسير. 
رسوله  وسنة  الله  كتاب  "إن  الواقع:  فقه   - ب 
الله � يعطيان املثل في مواكبة الواقع علما به 
القطر،  أو  املدينة  أو  القرية  دائ��رة ضيقة هي  في 
وإن كانت مراعاة األولويات مطلوبة، وإمنا ميتد 
هذا احمليط ليشمل جميع مناطق وجود اإلنسان 

املسلم...
وهكذا يكون احمليط الذي متتح منه اخلطبة 
ال��ع��ال��م،  يستغرق  ح��ت��ى  يتسع  م��ط��اط��ا  محيطا 
ويضيق حتى يقتصر على املدينة أو القرية، وهذا 
وملمات  مستجدات  حتكمه  االت��س��اع  أو  الضيق 
أولى من احلديث  جتعل احلديث عن هذه اجلهة 
أن  اخلطيب  من  مطلوبا  ك��ان  وإذا  غيرها...  عن 
يرتبط مبحيطه وبيئته فإن هذا يوجب عليه -دون 
يجد  ملا  واملاحقة  العصر  مبعارف  التزود  شك- 

واملاحقة  املتابعة  وه��ذه  األف��ك��ار.  من  بيئته  في 
تلزم اخلطيب باالتصال بوسائل اإلعام". فمعرفة 
ألنه  اخلطيب  م��ن  مطلوب  أم��ر  واحل��ي��اة  ال��ن��اس 
تنزل  وقائع  بل في  ف��راغ،  يتكلم من  أن  ينبغي  ال 
أفكارهم  في  تؤثر  من حوله، وهؤالء  باملجتمعات 
وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة: نفسية وثقافية 
واجتماعية واقتصادية وسياسية، فابد للخطيب 
أن ي��ك��ون على ح��ظ م��ن امل��ع��رف��ة ب��أح��وال عصره 
الفكرية  وتياراته  ومشكاته  مجتمعه،  وظ��روف 
باملجتمعات  وع��اق��ات��ه  وال��دي��ن��ي��ة،  والسياسية 

األخرى ومدى تأثره بها وتأثيره فيها.
اإلعامي  ذلك  هو  واملؤثر  الناجح  فاخلطيب 
ال����ذي ي��ع��رف أخ���ب���ار أم��ت��ه ف��ي��ق��وم ب���إع���داده���ا، 
من  خليط  إل��ى  ع��رض��ه��ا،  وص��ي��اغ��ة  وتبسيطها، 
الناس مختلفي املنهل واملشرب. اخلطيب الناجح 
عن  نفسه  يعزل  فا  وي��ْؤل��ف،  يْألف  ودود،  محب 
الناس، بل يسأل عنهم، ويغشى مجالسهم، ويبارك 
الناجح  اخلطيب  مهمومهم.  ويواسي  أفراحهم، 
والبسطاء،  والصلحاء  الكرماء،  مجلسه  يغشى 
فيعمر احلديث بالفكر والّذكر، فتحل بركة السماء 

في الزمان واملكان.
الشرعية  املعرفة  إلى جانب  التنزيل:  فقه   - ج 
واملعرفة بالواقع يلزم اخلطيب القدرة على تنزيل 
املستجدات  على  سليما  تنزيا  الشرعية  األحكام 
من  النصوص  فهم  على  يتوقف  وه��ذا  والوقائع، 
جهة، وعلى إدراك مقاصد الشرع من جهة، وعلى 

إحسان القياس.
ولقد خطب النبي � في الغزوات وفي شهر 
رم��ض��ان وف��ي احل��ج وف��ي ذم الغيبة وف��ي ال��والة 

والعمال.
املركزية  القضية  إن  الشرع:  أحكام  إبالغ   -  3
وتتبع  ب��ال��واق��ع  االرت���ب���اط  ه��ي  اجل��م��ع��ة  خلطبة 
والداللة  منها،  للتحذير  األمة  تهدد  التي  املخاطر 
على أسباب النجاة منها للتشبث بها. قال تعالى: 
نََفَر  َف��لَ��ْواَل  ًة  كَآفَّ ِلَينِفُروْا  الُْمؤِْمُنوَن  كَ��اَن  �َوَم��ا 
يِن  الدِّ ِف  ُهوْا  َِّيَتَفقَّ ل َطآِئَفٌة  ْنُهْم  مِّ ِفْرَقٍة  كُلِّ  ِمن 
َذُروَن�  َيْ َُّهْم  لََعل ِإلَْيِهْم  َرَجُعوْا  ِإذَا  َقْوَمُهْم  َولُِينِذُروْا 
)التوبة: 122(. فالقرآن الكرمي يؤكد على أن التفقه 
العلماء،  في  تتحقق  أن  يجب  رسالية  مسؤولية 
واإلنذار مسؤولية رسالية من اختصاص العلماء 
–أيضا- مب���ا ه���و اس��ت��ع��داد مل��واج��ه��ة ال��ش��ع��ور 
اخلطر  هذا  إلى  الكرمي  القرآن  نبه  وقد  باخلطر، 
َحتََّى  يَُقاتِلُونَُكْم  يَ��َزالُ��وَن  �َواَل  تعالى:  قوله  في 
يَُردُّوكُْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا َوَمن يَْرتَِدْد 
ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو كَاِفٌر َفأُْولَِئَك َحِبَطْت 
النَّاِر  أَْصَحاُب  َوأُْولَِئَك  َواآلِخ��َرِة  نَْيا  الدُّ ِف  أَْعَمالُُهْم 
من  وانطاقا   .)217 )البقرة:  َخ��الِ��ُدوَن�  ِفيَها  ُه��ْم 
ضرورة  إلى  القرآن  نبه  اخلطر  إلى  التنبيه  هذا 
َِّذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا  َُّها ال أخذ احلذر، فقال تعالى: �يَا أَي
)النساء:  َجِميًعا�  انِفُروْا  أَِو  ثَُباٍت  َفانِفُروْا  ِحْذَركُْم 
ًة  كَآفَّ ِلَينِفُروْا  الُْمؤِْمُنوَن  كَ��اَن  �َوَما  وق��ال:   .)71
ُهوْا  َِّيَتَفقَّ ل َطآِئَفٌة  ْنُهْم  مِّ ِفْرَقٍة  كُلِّ  ِمن  نََفَر  َفلَْواَل 
َُّهْم  لََعل ِإلَْيِهْم  َرَجُعوْا  ِإذَا  َقْوَمُهْم  َولُِينِذُروْا  يِن  الدِّ ِف 
بذل  بأنه  احل��ذر  وفسر   .)122 )التوبة:  ����َذُروَن�  َيْ
تعالى:  ف��ق��ال  ب��ال��ق��وة  االس��ت��ع��داد  ف��ي  املستطاع 
بَاِط  رِّ َوِمن  ُق��وٍَّة  ن  مِّ اْسَتَطْعُتم  ا  مَّ لَُهم  وْا  �َوأَِع���دُّ
ِ َوَعُدوَّكُْم َوآَخِريَن ِمن  ْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ اللهّ اْلَ
ِمن  تُنِفُقوْا  َوَما  يَْعلَُمُهْم   ُ اللهّ تَْعلَُمونَُهُم  اَل  ُدونِِهْم 
تُْظلَُموَن اَل  َوأَنُتْم  ِإلَْيُكْم  يَُوفَّ   ِ َسِبيِل اللهّ ِف  ٍء  َشْ
إلى خطورة  التنبيه  60(. وهكذا يكون  )األنفال:   �
إلى  والتنبيه  إلى احلذر،  التنبيه  أعطى  التهديد، 
احلذر فرض مسؤولية االستعداد بالقوة. ويقاس 
والسياسات  الفكري،  الغزو  تهديدات  ه��ذا  على 
ذلك،  وغير  وثوابتها  األم��ة  هوية  تستهدف  التي 
مما يلزم اخلطيب التنبيه عليه، وال يدفن رأسه في 

التراب صنيع اليمامة البلهاء.
اخللق: وهو جماع الصفات النبيلة التي   -  4
يلزم اخلطيب أن يتحلى بها.وعن سهل بن سعد 
� أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا باحلجارة، 
بنا  »اذه��ب��وا  ف��ق��ال:  بذلك   � الله  رس��ول  فُأخبر 

نصلح بينهم«.

قال أحد العارفني قدميا: "يا بني أظهر اليأس 
والطمع  وإي��اك  الغنى،  فإنه  الناس  أيدي  في  مما 
وط��ل��ب احل��اج��ات إل��ى ال��ن��اس ف��إن��ه ال��ف��ق��ر. وإذا 
صليت فصل صاة مودع، واعلم أنك لن جتد طعم 
اإلميان حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره، وكن 
قائا باحلق، عاما به، يزدك الله نورا وبصيرة... 
عاملا  إال  جتالس  وال  تقيا،  عاقا  إال  تخالط  وال 

بصيرا... وأدم ذكر الله تنل قربه".
أحسن اخلطب ميكن  إن  األداء:  أساليب   -  5
فاخلطبة  املتقن.  غير  واإللقاء  األداء  يفسدها  أن 
ي��ق��ول،  م��ا  م��ع  للخطيب  ص��ادق��ا  ت��ف��اع��ا  تتطلب 
وأن  وجهه.  وقسمات  ونظراته  وحركاته  بصوته 
يقبل في أحاديثه على جمهور احلاضرين جميعا 
بحيث يشعر كل واحد من احلاضرين أنه املقصود 

بخطابه.
6 - املظهر: من عوامل جناح اخلطيب ظهوره 
تعالى  فالله  وج���ذاب،  الئ��ق  ال��ن��اس مبظهر  أم��ام 
مسجد  كل  عند  بالتزين  املسلمني  عموم  أوص��ى 
بقوله سبحانه: �خذوا زينتكم عند كل مجسد� 
أن يكون اخلطيب  أولى  31(. ومن باب  )األع��راف: 
واإلمام متحليا بذلك الوصف، وقد أوصى احلبيب 
املصطفى � باللباس الطيب الطاهر، فعن سمرة 
بن جندب قال: قال رسول الله �: »البسوا البياض 

فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم«.
ثانيا: الشروط املوضوعية

وه���ي ال���ش���روط امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��وض��وع شكا 
ومضمونا وأسلوبا وهي:

أ - من حيث الشكل:
1 - أن ت���ك���ون وس���ط���ا ب���ني ال���ط���ول امل��م��ل، 

واالختصار املخل. 
2 - وضع تصميم محكم للخطبة.

3 - التزام خطبة احلاجة.
4 - الدعاء في اخلتم.

ب- من حيث المضمون:
1 - اجلمع بني الترغيب والترهيب، واخلوف 
ف��ي سياق  وذل���ك  واإلن����ذار،  والتبشير  وال��رج��اء، 

التوازن العام للشريعة. 
2 - معاجلة مشاكل واقع الناس املعيش.

3 - األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
4 - االستشهاد بالقرآن والسنة.

5 - التمثيل واالستشهاد مبواقف وأقوال من 
السلف واخللف.

6 - التركيز على موضوع واحد.
-7 نشر مبادئ اإلسام، واملوعظة احلسنة.

ج - من حيث األسلوب:
1 - الوضوح.

2 - الفصاحة والباغة.
3 - اخ��ت��ي��ار األل���ف���اظ ال��ط��ي��ب��ة وجت��ن��ب ك��ام 

الشارع الساقط.
4 - البيان الشافي.

5 - العرض السليم.
وأخ��ي��را ف��ه��ذه اق��ت��راح��ات ل��ارت��ق��اء بخطبة 

اجلمعة إلى املستوى املنشود:
- عقد لقاءات تكوينية للخطباء والوعاظ.

في  ومناهجها  الدعوة  فنون  م��ادة  إح��داث   -
برامج التعليم.

إع��داد  م��ه��ارات  ف��ي  منهجي  كتاب  ت�أليف   -
وفنون إلقاء اخلطب والدروس واملواعظ.

من  واحلكماء  الصادقني  العلم  أهل  انتقاء   -
املثقفني خلطبة اجلمعة.

والس��������������������������ام.

خطبة اجلمعة وقضايا الناس

 د. محمد احلفظاوي

ذ. عبد الحميد   صدوق

في  األشراف  هدي 
من  األموال  صيانة 
الضياع واإلسراف

ل��ق��د ج��ب��ل اإلن���س���ان ع��ل��ى ش����يء م���ن األث����رة 
واحلرص على ماله وممتلكاته، فقلما جتد اإلنسان 
مسرفا ومضيعا ملاله إال في النادر، ولكن األموال 
العامة وممتلكات األمة فيها تقع معصية التضييع 
بغير  املنصب  صاحب  فيتسلط  غالبا،  والتبذير 
حق على األم��وال العامة عن الضياع واإلس��راف، 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حج عمر � 
سنة ثاث وعشرين فأنق حجته ستة عشرا دينارا، 

فقال: يا عبد الله أسرفنا في هذا املال.
وكان يقول لهم �: "ال يحل لعمر في مال الله 
وقوتي  للصيف،  وحلة  للشتاء،  حلج  حليتني:  إال 
وق���وت أه��ل��ي ك��رج��ل م��ن ق��ري��ش ليس بأناهم وال 
بن  األحنف  حديث  من  سعد  ابن  )رواه  بأفقرهم" 

قيس(.
واملشرب  املطعم  في  التوسع  يرى   � وك��ان 
ينعكس  ال��دن��ي��ا  احل��ي��اة  ف��ي  للطيبات  اس��ت��ن��ف��ادا 
كلم  ق��ال:  مليكة  أبي  فعن  القيامة،  يوم  باإلفاس 
آكل  ويحك!  فقال:  طعامه  في  عمر  فرقد  بن  عتبة 
طيباتي في حياتي الدنيا وأستمتع بها. وكان � 
يرى أيضا أن اإلسراف في أكل املرء كل ما يشتهي، 
فقد دخل على ابنه عاصم وهو يأكل حلما فقال: ما 
هذا؟ قال: قرمنا إليه، قال: أو كلما قرمت إلى شيء 

أكلته؟ كفى باملرء سرفا أن يأكل ما يشتهي.
وكان � ال يجمع بني إدامني ويعده إسرافا، 
فعن األح��وص بن حكيم عن أبيه: أتى عمر بلحم 
فيه سمن، فأبى أن يأكلها، وقال: كل واحد منهما 
ماله  يتلف  من  وإثما  قبحا  ه��ذا  من  وأش��د  إدام. 
الله على  الله تعالى، فيستعني مبال  في معاصي 
معاصيه، ويدخل في عموم النهي عن إضاعة املال 

القليل منه والكثير.
أملى  قال:  بن شعبة  املغيرة  كاتب  وراد  وعن 
على املغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية � 
أن النبي � كان يقول في دبر كل صاة مكتوبة: 
»ال إله إال الله وحده الشريك له، له امللك وله احلمد 
وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت، 
وال معطي ملا مانعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد« 
وكتب إليه أن »كان ينهي عن قيل وقال، وإضاعة 
ال���س���ؤال، وك���ان ينهي ع��ن عقوق  امل����ال، وك��ث��رة 
األمهات، ووأد البنات، ومنع وهات« )متفق عليه(، 

وسبق شرحه.
قوله: »ال ينفع ذا اجلد منك اجلد« قال اخلطابي 
أي  احلظ.  ويقال  الغنى،  اجلد  تعالى:  الله  رحمه 
العمل  ينفعه  إمن��ا  غناه،  عندك  الغنى  ذا  ينفع  ال 
الصالح. وقال الراغب: املراد به هو أبو األب، أي 

ال ينفع أحدا نسبه.
قوله: »وكان ينهي عقوق األمهات« قال النووي: 
األوالد  ويطمع  ل��أم��ه��ات،  يقع  العقوق  أكثر  ألن 
فيهن. وقال القرطبي: العقوق:و مصدر عق يعق، 
عقوقا، أي قطع وشق. فكأن العاق يقطع ما أمره 
الله تعالى به من صلتهما، ويشق عصا طاعتهما. 
»ومنع وع��ات« وهو أن مينع ما وجب عليه بذله، 

ويطلب شيئا يحرم عليه طلبه. اه�
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وهي  الترتيل،  مجلة  من  الثالث  العدد  صدر 
القرآنية،  بالدراسات  تعنى  محكمة  علمية  مجلة 
تصدر عن مركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة 
احملمدية للعلماءـ  املغرب، في ذو القعدة 1437هـ/

شتنبر 2016م.
"حــول  بعنوان  افتتاحية  املجلة  حــوت  وقــد 
الدكتور  األســتــاذ  كتبها  الــكــرمي"  الــقــرآن  مقاصد 
ــعــام لــلــرابــطــة احملمدية  أحــمــد عــبــادي األمـــن ال
للعلماء ركز فيها على دور القرآن الكرمي في إحداث 
نقالت منهجية بعيدة في كينونة اإلنسان وواقعه، 
حيث أصبح هو مصدر املعرفة بعد أن كانت هذه 
األخيرة أمرا تولده العقول في نظر الناس، ولذلك 
املعاني  استخراج  بغية  األمة  إليه جهود  وجهت 
حولها  يــدور  التي  املتنوعة  والــغــايــات  املعقولة 
نزل  التي  واملقاصد  وجزئيا،  كليا  الكرمي  القرآن 
من أجلها حتقيقا ملصلحة العباد، وسعادة اخللق 

في الدارين.  
"إدراك  الكاتب:  أشــار  كما  ذلك  مقومات  ومن 
النواظم املنهجية الكلية املطلقة التي تشكل أعمدة 
كل املقاصد والقيم وفي مقدمتها منظومة املقاصد 
العليا احلاكمة القرآنية، وهي التوحيد، والتزكية، 
والعمران، وما يندرج حتتها من املقاصد والقيم، 
ومتضافرة  متكاملة  جــهــود  إلـــى  حتــتــاج  الــتــي 
في  وظيفتها  تبرز  حتى  تفعيلها  ثــم  لتجليتها 

سياقها الراهن".
إلـــــى جـــانـــب االفـــتـــتـــاحـــيـــة تــضــمــن الـــعـــدد 

موضوعات ذات صلة مبلف العدد وهي :
الكتاب  مقاصد  وعلم  املقاصدي  التفسير   -

املجيد، للدكتور إسماعيل احلسني.
- اخلــطــاب الــقــرآنــي بــن الــنــظــر املــقــاصــدي 
والقراءة احلداثية دراسة آليات األحكام، للدكتور 

الشيخ التيجاني أحمدي.
معرفية،  ــــراءة  ق الــكــرمي  الـــقـــرآن  مــقــاصــد   -

للدكتور محمد املنتار.
رؤيــة  لــإنــســان  الــكــونــي  التسخير  - ســـؤال 

مقاصدية، للدكتور مسفر بن علي القحطاني.
متت  املجلة  من  قرآنية  مفاهيم  محور  وفــي 
القرآن  مقاصد  ضــوء  فــي  األمــن  "مفهوم  دراســـة 
الكرمي، محاولة في التفسير املوضوعي" من إعداد 

الدكتور محمد إقبال عروي.
دراستان  ومراجعات  قراءات  محور  وتضمن 
التفسير  األولى منهما في موضوع: "إشكال علم 

والتنوير  الــتــحــريــر  تفسير  مــقــدمــات  خـــالل  مــن 
البويسفي،  محمد  لألستاذ  عاشور  ابــن  للشيخ 
العليا  القرآنية  "املقاصد  موضوع:  في  والثانية 
احلاكمة عند العالمة طه جابر العلواني" للدكتورة 

فاطمة الزهراء الناصري.
أحمد  الدكتور  "بصائر" أوضح  محور  وفــي 
عبادي بعضا من الهدايات التي تبرز حن النظر 
التعارف باعتباره مقصدا من مقاصد  في مقصد 
ُّ��َه��ا  اإلســـالم، انطالقا مــن قوله جــّل وعــال: �يَ��ا أَي
َوَجَعلَْناكُْم  َوأُنَْثٰى  ِمْن ذَكٍَر  َخلَْقَناكُْم  َّا  ِإن النَّاُس 
 ِ اللَّ ِعْنَد  أَْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا 

َ َعِليٌم َخِبيٌر� )احلجرات: 13(. أَْتَقاكُْم ِإنَّ اللَّ
أما الركن اخلاص باملتابعات فتضمن تقريرًا 
القرآن  قي  للباحثن  الثالث  العاملي  "املؤمتر  عن 
الــكــرمي وعلومه فــي مــوضــوع بــنــاء »عــلــم أصــول 
التفسير: الواقع واآلفاق«« لألستاذ محمد حلمادي. 
باإلضافة إلى لقاء مركزي متت فيه "مدارسة علمية 
مع الدكتور ناجي بن احلاج الطاهر قصد بلورة 
واستكشاف الرؤية الكلية للقرآن الكرمي" مع قراءة 
في كتاب "اخلطاب القرآني ومناهج التأويل نحو 
عبد  للدكتور  املعاصرة"،  للتأويالت  نقدية  دراسة 

الرحمن بودرع.

نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )2(

أب���و ع��ث��م��ان ع��م��رو ب��ن ب��ح��ر اجل��اح��ظ 
)ت255ه�(

)1(
الصفا  لنا  اجعل   :� للنبي  قولهم  »وأمــا 
ذهبًا، فإن الله ال يعطي الناس األعالَم على قْدر 
شهواتهم وامتحانهم ومتنيهم، وال على سبيل 
ه  التفكُّ سبيل  على  ذلك  ُيعطهم  لم  فإذا  ه،  التفكُّ
وال  أبعد،  ت  التعنُّ على سبيل  إياها  فإعطاؤهم 

يجب ذلك إال ملن لم َيسمع بآية ولم ير عالمًة.
ـــد غــمــرتــه  فـــأمـــا املـــغـــمـــوُس فــيــهــا ومــــن ق
السفهاء  متكن  احلكمة  من  فليس  البرهانات 
على  األعــالَم  اللُه  ل  ينزِّ وإمنــا  ذلــك،  من مسألة 
قْدر املصلحة ال على أقدار الشهوة، وعلى إلزام 
احلــجــة ال عــلــى الــطــلــب واملــســألــة، ومــتــى كــان 
بن  إال  يكن  لم  وجاسيًا  ُمعاندًا  لذلك  الطالب 
مسألته،  إلى  وإجابته  ِلَعَنِته  إن جالها  أمرين، 
قال: هذا ِسحر، وإن منعها قال: لو كان صادقًا 
ألتى بها، وآياُت الله وبرهاناته أجل خطرًا من 
أن ُتوضع في هذا املكان، إال أن يريد الله ببعض 
ل  ينكِّ وأن  شأَفتهم،  واستئصال  تعذيَبهم  ذلك 

بهم سواهم«.
]البرصان والعرجان، ص: 38[

)2(
ُلغة  على  يتكلمون  إمّنـــا  األمــصــار  »وأهـــُل 
االختالَف  َتد  ولذلك  العرب،  من  فيهم  النازلة 
في ألفاٍظ من ألفاِظ أهل الكوفة والَبصرة والشام 

ومصر.
الــكــرمي بــن َروح  حــّدثــنــي أبــو سعيٍد عــبــُد 
الشاعر:  ــنــاِذر  املُ بن  مّكَة حملمد  أهــل  قــال  قــال: 
فصيحة،  لغٌة  البصرة  أهل  معاشَر  لكم  ليست 
املُناذر:  ابن  فقال  مّكة،  أهَل  لنا  الفصاحة  إمّنا 
له  للقرآن، وأكثُرها  األلفاِظ  فأْحَكى  ألفاُظنا  أّما 

موافقًة، فَضُعوا القرآَن بعد هذا حيُث ِشئتم:
 أنتم ُتسُمون الِقدر ُبْرَمة وتمعون الُبرمة 
على  ِقـــدر وجنمعها  نــقــول  ونــحــن  ِبـــــَراٍم،  على 
ُقدور، وقال اللَّه : �وِجَفان كاجَلَواِب وقُدوٍر 

َراِسيات� )سبأ: 31(. 
البيت  فــوق  كــان  إذا  البيت  ون  تسمُّ وأنتم 

ًة، وتمعون هذا االسم على َعالِلّي، ونحن  يَّ ُعلِّ
يه غرفة وجنمعها على ُغرفاٍت وغرٍف، وقال  نسمِّ
ُغ��َرٌف  َفْوِقَها  ِم��ْن  �ُغ���َرٌف  وتعالى:  تبارك  الّله 
ال��ُغ��ُرَف��اِت  �َوُه���ْم يف  ــال:  وق  ،)20 )الــزمــر:  َمْبِنّيٌة� 

آِمُنوَن� )سبأ: 73(.
واإلْغريَض،  الكافوَر  لَع  الطَّ ون  تسمُّ وأنتم 
ْلع، وقال اللَّه تبارك وتعالى:  ونحن ُنسّميه: الطَّ

ٍل َطلُْعها َهِضيٌم� )الشعراء: 841(. �َوَنْ
فَعّد عشر كلماٍت لم أحفظ أّنا منها إال هذا...
ويستعملونها  ألفاظًا  اُس  النَّ يستخفُّ  وقد 

وغيُرها أحقُّ بذلك منها:
يذُكر  لم  وتعالى  تبارك  اللَّه  أن  تــرى  "أال   
في القرآن اجلوَع إال في موضع العقاب أو في 
موضع الفقر املْدقع والعجز الظاهر. والناس ال 
َغب ويذكرون اجلوع في حال القدرة  يذكرون السَّ

والسالمة. 
وكذلك ِذكر املطر؛ ألّنك ال تد القرآَن يلفِظ به 
إاّل في موضع االنتقام. والعاّمة وأكثُر اخلاّصة 

ال َيفِصلون بن ِذكر املطر وبن ذكر الَغيث.
أّنــه إذا ذكر  ــَزَل  َن الــذي عليه  القرآن   ولفُظ 
األبصار لم يُقل األسماع، وإذا ذكر سبع سموات 
لم يقل األَرضن، أال تراه ال يجمع األرض َأَرضن، 
وال السمَع أسماعا، واجلاري على أفواه العامِة 
أحقُّ  هو  ما  األلفاظ  من  يتفّقدون  ال  ذلــك،  غيُر 

بالذكر وأولى باالستعمال.
 وقد زعم بعُض القّراء أّنه لم يجد ذكر لفظ 

النكاح في القرآن إاّل في موضع التزويج.
اللغتن  أقــــلَّ  رمّبــــا اســتــخــفــت   والـــعـــاّمـــة 
أصل  فــي  أقــلُّ  هــو  مــا  وتستعمل  وأضعَفهما، 
اللغة استعمااًل وتَدُع ما هو أظهر وأكثر، ولذلك 
ِصرنا جند البيت من الشعر قد سار ولم يسر ما 

هو أجوُد منه، وكذلك املَثل الّسائر...
وفـــي الـــقـــرآن مــعــان ال تــكــاد تــفــتــرق، مثل 
الــصــالِة والــزكــاة، واجلـــوِع واخلـــوف، واجلنة 
غبة والرهبة، واملهاجرين واألنصار،  والنار، والرَّ

واجلّن واإلنس".
]البيان والتبين، 21-18/1[

)3(
»وال بد من أن نذكر فيه ]أي: اجلزء الثاني[ 
أقسام تأليف جميع الكالم، وكيف خالف القرآُن 

جميَع الكالم املوزون واملنثور، وهو منثور غير 
وكيف  واألسجاع،  األشعار  مخارج  على  مقفى 
صار نظمه من أعظم البرهان، وتأليفه من أكبر 

احلجج«. 
]البيان والتبن، 383/1[

)4(
املبلغني  َنبيٍّ هم  ك��لِّ  ق��وَم  ��ُه  ال��لَّ َجَعل  »وق��د 
أنَّ َعْجَز العرب عن  أّنا نزُعُم  َتَرى  واحلّجَة. أال 
جهة  من  العجم  على  حّجٌة  ال��ق��رآن  َنْظم  ِمثل 
هم كانوا عن ذلك َعَجَزة. إعالم العرِب العجَم أنَّ

ــِصــْصــت بــأمــور:  وقـــد قـــال الــنــبــيُّ �: »ُخ
وُأِحلَّت  واألســود،  األحمر  إلى  ُبِعثت  ي  أنِّ منها 
فدلَّ  َطــُهــورًا«،  األرُض  لي  وُجعلت  الغنائم،  لي 
ُيرَسل  كان  إمّنا  الّرُسل  من  غيَره  أنَّ  على  بذلك 
إلى اخلاّص، وليس يجوز ملن َعَرف ِصدَق ذلك 
به وُينِكر دعواه، والذي  الرسوِل من األَم أن يكذِّ
عليه تْرُك اإلنكاِر والعمِل بشريعة النبيِّ األّول. 
هذا فرق ما بَن من ُبعث إلى البعض، ومن ُبعث 

إلى اجلميع«.
]البيان والتبن، 295/3[

)5(
»... وألن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه 
�، وألن القرآن نطق بفضيلتهم، والله تعالى 
الذين  أسالَفنا  جمع  والــذي  بعدهم،  مبن  أعلم 
أبــي بن  زيــد، دون  قـــراءة  الــنــاس على  جمعوا 
كعب وعبد الله بن مسعود، والذين رأوا من قول 
أبي في سورتي  املعّوذتن، وقول  في  الله  عبد 
باالختالف،  الناس  تعلق  ومن  واخللع.  احلفد 
الرجل يروي احلرف  رأوا  قد  يزالون  فكانوا ال 
فرأوا  يعرفونه،  ال  الذي  باحلرف  ويقرأ  الشاذ، 
أن حتصينه ال يتم إال بحمل الناس على املقروء 
لم  إن  وأنــهــم  بينهم،  فيما  املــشــهــور  عــنــدهــم، 
ينزجر  ولم  الطمع،  ينقطع  لم  ذلك  في  يشددوا 
الطير، ألن رجاًل من العرب لو قرأ على رجل من 
أو  طويلة  واحــدة،  ســورة  وبلغائهم  خطبائهم 
وفي  وَمخرجها،  نظامها  في  له  لتبن  قصيرة، 
لفظها وطبعها، أنه عاجز عن مثلها. ولو حتدى 
بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها. وليس ذلك في 

احلرف واحلرفن، والكلمة والكلمتن.

يــتــهــيــأ في  كــــان  قـــد  الـــنـــاس  أن  تــــرى  أال 
طبائعهم، وَيجري على ألسنتهم أن يقول رجٌل 
توكلنا،  الله  وعلى  لله،  وإنا  لله،  احلمد  منهم: 
نا الله، وحسُبنا الله ونعم الوكيل، وهذا كلُّه  وربُّ
ق غير مجتمع؛ ولو أراد  في القرآن، غير أنه متفرِّ
الضرب سورًة  هذا  من  يؤلف  أن  الناس  أنَطُق 
القرآن  نْظم  على  قصيرة،  أو  طويلة  واحـــدة، 
ولو  عليه،  َقــَدر  ملا  ومخرجه  وتأليفه  وطبعه، 

استعان بجميع َقحطان وَمعّد بن عدنان.
ورأوا بفهمهم وبتوفيق الله تعالى لهم أن 
يحّصنوه مما يشكل، وميكن أن ُيفتَعل مثله من 
احلرف واحلرفن، والكلمة والكلمتن، وقد كانوا 
والشعراء،  البلغاء  على  الكثير  االبتداع  عرفوا 
فوا  وخافوا إْن هم لم يتقدموا في ذلك أن يتطرَّ
عليه، كما تطرفوا على الرواية، ألنهم حن رأْوا 
كثرة الرواية في غير ذوي السابقة، ورأوا كثرة 
اختالفها، والغرائَب التي ال يعرفونها، لم يكن 
مــداُر األمر،  الذي عليه  لهم إال حتصن الشيء 

وإن كانوا يعلمون أن الله بالُغ أمِره.
فعلى األئمة أن حُتوط هذه األمة، كما حاط 
إذ  احليطة،  بظاهر  يعملوا  وأن  أّولها،  السلف 
علم  عليهم  وليس  االجتهاد،  الناس  على  كــان 
الــُغــيــوب. وإمنـــا ذلــك كنحو رُجـــل أبــصــر نبيًا 
يحيي املوتى فَعرَف صدقه، فلما انصرف سأله 
عنه بعُض من لم ير ذلك وال صّح عنده، فعليه أن 
ال يكتمه، وإن كان يعلم أن الله تعالى سُيعِلمه 
ــك مــن قبل غــيــره، وأنـــه عــز ذكـــره سُيسمعه  ذل

ه وكرهه«. ته على حبِّ صحَّ
]حــجــج الــنــبــوة، رســائــل اجلــاحــظ، 

]230-228/3
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د. الحسين زروق

تُعنى هذه الزاوية جبمع ما تناثر من نصوص اإلجعاز القرآين يف غير مصادره المختصصة، وما تناثر يف هذه المصادر لكن لغير مؤلفيها، كما تُعنى بتصنيفها 
حسب تارخي وفاة أصحابها، وذلك خدمة لمكتبة هذا العلم، وفحتا آلفاق جديدة للحبث فيه، وحماولة إلقامة )الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين يف التراث العرب(.

مقاصد القرآن الكرمي 
موضوع العدد الثالث من مجلة الترتيل
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حديث  من  قبل  من  ب��دأن��اه  ملا  استكماال 
عن معنى األمل في ظل األجواء التي يعيشها 
لرسم  املقال  هذا  يأتي  اليوم،  وأمته  املسلم 
إلى  التنظير  م��ن  ب��ه  نتحول  عملي  ط��ري��ق 
ال  بالعمل  اإلس��ام  في  العبرة  إذ  التطبيق، 

بالكام.
خطوات عملية لتحصيل األمل:

الكرمي: بالقرآن  الوثيق  االرتباط   -  1
أكبر  الكرمي  بالقرآن  املسلم  ارت��ب��اط  إن 
س��ب��ب ع��م��ل��ي ل��ت��ج��دي��د اإلمي������ان، ف��ال��وع��ود 
املسلم  روِح  ف��ي  ُت��ن��ف��ُث  آي��ات��ه  ف��ي  الربانية 
روحا جديدة وثابة وأما ال حتطمه األزمات 
وال تقوى عليه الصدمات، روح تتعالى على 
ك��ل اآلالم وت��ت��ج��اوز ك��ل ال��ع��ق��ب��ات، ذل��ك ألن 
الرباني  وتأثيره  العجيب،  بسحره  القرآن 
امل��ت��م��ي��ز ي��ح��ول ن��ف��س��ي��ة امل����رء م���ن ن��ف��س ال 
تعرف التحليق نحو الكمال إلى نفس تأنف 
م��ن ت��واف��ه األم��وروص��غ��اره��ا، وع��ن��د تاوته 
احلق  بني  الصراع  صور  املؤمن  يستعرض 
وال��ب��اط��ل ال��ت��ي تنتهي دائ��م��ا إم���ا ب��دخ��ول 
أه��ل الباطل في اإلمي��ان باحلق ال��ذي ُدع��وا 
حال  عليهم  احلق  أهل  بانتصار  وإم��ا  إليه، 
بأن  حكم  ق��د  سبحانه  ال��ل��ه  ألن  إع��راض��ه��م؛ 
أن  التاريخ  في  قرأنا  وقد  للمتقني،  العاقبة 
معها  ك��ان��ت تصحب  اإلس��ام��ي��ة  اجل��ي��وش 
اجليش سورة  رأس  على  يقرا  للقرآن  قارئا 
األنفال حفزا لنفوسهم وحتريكا لهممهم، إن 
أنه منتصر  للقرآن  قراءته  املؤمن يوقن عند 
على كل حال متى كان ثابتا على احلق الذي 
يؤمن به حتى وإن قتل أو عذب أو سجن أو 
أحرق، وال يقدر عدوه على زحزحته عن احلق 
الذي يحمله، ويرى أن القرآن يشرح احلقيقة 
كما هي، شرح عام الغيوب الذي يعلم السر 
في السماوات واألرض، فهو يبني للمؤمنني 

عدة حقائق منها:
- ض��ع��ف ال��ع��دو وب��ط��ان م��س��ل��ك��ه، مع 

إمكانية االنتصار عليه.
- قوة املؤمن وأحقية ما لديه من رسالة 

متى فهمها وحترك خلدمتها.
- ض�����رورة االب���ت���اء م���ع وج����وب ع��دم 
بل  االب��ت��اء،  لذلك  السلبية  لآلثار  التسليم 
ي��دع��وه وج����وب ال��ت��خ��ل��ص م��ن ت��ل��ك اآلث����ار، 
لابتاء  اإليجابية  النتائج  من  واالستفادة 
واالس��ت��ف��ادة  ال��ن��ف��س  وق���وة  التمحيص  م��ن 
نفسه  يعالج  أن  املسلم  فعلى  التجارب.  من 
ومعايشة  وت��دب��را  ت���اوة  ب��ال��ق��رآن  احملبطة 

وتطبيقا وفق برنامج دائم ال ينقطع.
املعاصي: آثار  من  التخلص    -  2

مقترفها  انهيار  في  سبب  املعصية  فإن 
تعالى  الله  بني  وق��د  والشدائد،  احمل��ن  وق��ت 
يوم  منكم  تولوا  الذين  �إن  قوله:  في  ذل��ك 
الشيطان  اس��ت��زل��ه��م  إن��م��ا  اجل��م��ع��ان  ال��ت��ق��ى 
ببعض ما كسبوا� )آل عمران: 155(. جاء في 
املوسوعة القرآنية: "يعنى أن الذين انهزموا 
يوم أحد كان السبب في توليهم أنهم أطاعوا 
منعتهم  فلذلك  ذن��وب��ا،  فاقترفوا  الشيطان 
وقيل:  تولوا.  حتى  القلوب  وتقوية  التأييد 
وإمنا  التولي،  هو  إياهم  الشيطان  استزالل 
دعاهم إليه بذنوب قد تقدمت لهم، ألن الذنب 
إلى  الطاعة جت��ر  أن  كما  ال��ذن��ب،  إل��ى  يجر 
أسباب  أكبر  من  املعاصي  أن  كما  الطاعة". 
لكي  املسلم  فعلى  والنفسية،  املادية  الهزائم 
يكون ثابت اجلأش أن يتخلص من املعاصي 
ابتداء،  منها  وبالتوبة  ابتداء  عنها  بالبعد 

وأتبع السيئة احلسنة متحها.

العاملني:  رحاب  في  العيش   -  3
دون صحبة  وح���ي���دا  ن��ف��س��ه  ت����رك  م���ن 
مع  فإنه  عليه،  وتعينه  باحلق  ره  تذكِّ عاملة 
اليوم سيأكله األسى،  أول نظرة حلال األمة 
ويفضي به إلى اليأس ويسوقه إلى القعود 
عن فعل شيء. لكنه متى صحب أولي العزم 
لإلسام  العاملني  ع��ن  وبحث  ال��رج��ال،  م��ن 
إلى  واستمع  امل��ن��ي��رة،  وجوههم  ف��ي  ونظر 
وبذلهم  أحوالهم  املخلصة، وشاهد  كلماتهم 
فإنه ال شك سيتحرك ليكون مثلهم، والعامل 
وهو  اليأس  يصيبه  لن  الدين  لهذا  املتحرك 
ويستلهم  والنصر  ال��ع��ون  رب��ه  م��ن  يستمد 

الثبات من حال هؤالء الصلحاء.
النفسية،  احلرب  شباك  من  التخلص   -  4

وعدم اإلصغاء للمحبطني املثبطني:
ف���إن اإلع����ام ال��ع��امل��ي م��ن أك��ب��ر أعماله 
وأخطرها تلك احلرب النفسية التي ميارسها 
إليهم  يصدر  ال  حيث  بعينها،  جتاه شعوب 
إال صور القتل والهزائم والتخلف، ويقنعهم 
أن���ه ال أم���ل ف��ي اخل���اص وي��ض��غ��ط عليهم 
ويصدر  له،  دائمة  تبعية  في  يجعلهم  حتى 
قَيَمه على أنها القيم العاملية التي يجب على 
العالم كله اتباعها، وكأنها أمر مسلم ال فرار 
وشيوع  العقيدة  معاني  ضعف  وم��ع  منه، 
البعض  األمة صار  في  العلم  وقلة  املنكرات 
مهزوما نفسيا، ومتى عاد املسلم إلى هويته 
وجل��ا إل��ى رب��ه ك��ان ف��ي م��أم��ن م��ن اإلح��ب��اط 

واليأس.
مهما  وال��ب��ذل  العمل  في  االستمرار   -  5

كانت النتائج: 
أك��ب��ر ع��وام��ل اكتساب األم���ل أن  إن م��ن 
يستمر احلامل لهذا الدين في خدمة اإلسام 
ونفع الناس مهما كانت الظروف وأيا كانت 
ودوام  اإلح��ب��اط  ب��داي��ة  فالتوقف  ال��ن��ت��ائ��ج، 
بعد  القرآن  جاء  ولذلك  األم��ل،  طريق  العمل 
لعدم  املسلمني  يدعو  مباشرة  ُأح���ٍد  هزمية 
االستسام لنفسية الهزمية، وحالة االنكسار 
ت��ه��ن��وا وال حت��زن��وا وأن��ت��م  �وال  ل��ه��م:  ق��ائ��ا 
األعلون إن كنتم مؤمنني� )آل عمران: 139(. 
عليك  وليس  تسعى  أن  عليك  قالوا:  وقدميا 

إدراك النجاح.
ال��ض��روري  م��ن  وف��ي سبيل بعث األم���ل 
فهو  تعالى  بالله  االستعانة  املسلم  يلزم  أن 
الوكيل، وال  النصير ونعم  املولى ونعم  نعم 
أعماله،  وتقييم  نفسه  محاسبة  عن  يتوقف 

واالستفادة من جتارب اآلخرين.
األمم  تاريخ  على  االط��اع  فإن  وختاما: 
ومعرفة  الشعوب  وأحوال  التاريخ  وتقلبات 
ف��ع��ل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ف��ي اخل��ل��ق ح��ي��ث تفريج 
الظاملني،  وكسر  الهموم،  وتنفيس  الكربات، 
ذلك  كل  األي��ام  وت���داول  املظلومني،  ونصرة 
وغيره مؤذن بروح جديدة يتبدل فيها حال 
امل��ؤم��ن م��ن ح��ال ال��ي��أس إل��ى ح��ال��ة البشرة 
واألمل، وأخير ليعلم املؤمن أن اليأس قرين 

ال���ك���ف���ر �إن������ه ال 
روح  م���ن  ي���ي���أس 
ال���ق���وم  إال  اهلل 

الكافرون�.

في العدد السابق 471 وقفنا على قاعدة من سنن 
احلضارة  وج��ود  أن  وهي  احلضاري  التوريث  فقه 
وضمورها يدور وجودا وعدما مع عملية التوريث، 
والتوريث احلضاري الفعال سبيله التربية والتنشئة 
االجتماعية، وسبق أيضا تقرير قاعدة أخرى وهي 

أن احلضارات اإلنسانية جوهرها ديني.
أهم  سيكون  الديني  التوريث  فإن  عليه  وبناء 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وري��ث احل���ض���اري وع��ل��ي��ه امل����دار في 
تأهيل اإلنسان لاستخاف احلق. وندلل على هذه 
الدعوى من القرآن الكرمي والسنة مبا يجلي أن أمة 
اإلس��ام ال شهود لها وال استخاف إال يوم جتعل 
االخ��ت��ي��ار ال��ت��رب��وي  أس االخ��ت��ي��ارات ف��ي مشروع 
الشهود احلضاري، وجتعل من التربية القرآنية أم 

االختيارات التربوية.
وجملة ما أفضى إليه النظر في اآليات املتعلقة 
يتعلق  م��ا  إل���ى  تقسيمها  ه��و  واإلراث�����ة  ب��ال��وراث��ة 
بالوارث أوال، وباملوَرث )اإلنسان( ثانيا،  وباملوروث 
رابعا،  لإلراثة  اجلالبة  وباألسباب  ثالثا،  )األشياء( 
فكيف ذل��ك؟ وم��ا عاقة ذل��ك بفقه س��نن احل��ض��ارة؟ 
ونتناول ذلك إن شاء الله تعالى في حلقات بحسب 

ما يسمح به املقام وحيز املقال.
أوال في الوارث:

القرآن الكرمي من فعل "ورث"  أغلب ما ورد في 
الله  إلى  الفعل  تسند  واالسمية  الفعلية  ومشتقاته 
تعالى؛ فهو ال��ذي ي��رث وه��و ال����وارث، وه��و ال��ذي 
ُيوِرث وهو املُوِرث، وال أحد يرث شيئا في الدنيا وال 
في اآلخرة إال بإراثة الله تعالى له، وال شيء ُموَرث 
إال والله تعالى هو الذي ُيوِرُثه؛ ومن اآليات الناطقة 

بهذه احلقيقة:
1 - الله   هو الوارث حقيقة وبإطالق:

َوِإلَْيَنا  َعلَْيَها  َوَم���ْن  اأْلَْرَض  نَ���ِرُث  ��ُن  َنْ َّ���ا  �ِإن  -
يُْرَجُعون� )مرمي : 40(.

����ُن الْ���َواِرثُ���وَن�  ���ِ� َونُ��ِم��ي��ُت َوَنْ ���ُن ُنْ ْ َّ����ا َلَ - �َوِإن
)احلجر:23(.

)آل  َواأْلَْرِض�  ���َم���اَواِت  ال���سَّ ِم���ي���َراُث   ِ �وهلِلَّ  -
عمران:180، واحلديد:10(.

وقطعية  بعمومها  الباب  في  نص  اآلي��ة  وه��ذه 
داللتها على املراد فمن كان ميلك السماوات واألرض: 
َما  لُُق  َيْ بَْيَنُهَما  َوَما  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ُملُْك   ِ �َوهلِلَّ
َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ُملُْك   ِ �َوهلِلَّ  ،)17 )املائدة:  يََشاء� 
هو  كان   ،)18 الَْمِصيُر�﴿)املائدة:  َ��ْي��ِه  َوِإل بَْيَنُهَما  َوَم��ا 
مدافع،  وال  منازع  غير  ومن  وبإطاق  حقا  ال��وارث 
وكان كل إرث إمنا هو إرثه وملكه بل حتى الوارثني 
من دونه إمنا هم خلقه ومن جملة ميراثه جل وعا.
2 - الله تعالى هو امُلوِرث ما يشاء ملن يشاء،
وتظهر امُلوِرثات وامُلوَرثون في اآليات اآلتية:

املستضعفني:  لعباده  األرض  ي��ورث  تعالى  الله   -
َمَشاِرَق  يُْسَتْضَعُفوَن  كَانُوْا  َِّذيَن  ال الَْقْوَم  �َوأَْوَرْثَنا 
األَْرَض  �ِإنَّ  )األعراف:137(،  َوَمَغاِربََها�  األَْرِض 
ِلُْمتَِّقنَي�  َوالَْعاِقَبُة  ِعَباِدِه  ِمْن  يََشاءُ  َمن  يُوِرثَُها   ِ هلِلهّ

)األعراف: 128(.
- الله تعالى يورث الكتاَب عبادَه املصطفني: �ثُمَّ أَْوَرْثَنا 

َِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا� )فاطر: 32(. الِْكَتاَب ال
عملهم،  على  جزاء  لعباده  اجلنَة  يُوِرث  تعالى  الله   -
ِمْن  نُ��وِرُث  َِّت  ال نَُّة  اجْلَ �تِلَْك  تعالى:  قوله  مثال  له  ويشهد 

ِعَباِدنَا َمن كَاَن تَِقيهًّا� )مرمي: 63(.
"ال������وارث"  وص���ف���ة  "ورث"  ف��ع��ل  إس���ن���اد   -  3
لإلنسان إسناد مجازي، إذ ال حول وال قوة لإلنسان 
أن ميلك شيئا إال أن ميلكه الله إياه ومن ثم ال يكون 
وارثا إال حني يجعله الله كذلك، ومن الشواهد على 

ذلك:
بَْعِد  ِمن  الزَّبُوِر  ِف  كََتْبَنا  �َولََقْد  تعالى  قوله   -
اِلُوَن�  الصَّ ِع��َب��اِدَي  يَ��ِرثُ��َه��ا  اأْلَْرَض  أَنَّ  ْك��ِر  ال��ذِّ
عباد  إلى  أسند  "يرث"  فعل  أن  فرغم   ،)105 )األنبياء: 
الله الصاحلني فإنه لم يكن ذلك إال بَكْتب الله تعالى 

الفعل  أن  كتبنا"، فضا عن  "ولقد  به  ذلك والقضاء 
 ِ ورد مسندا إلى الله تعالى في آية �ِإنَّ األَْرَض هلِلهّ

يُوِرثَُها َمن يََشاءُ ِمْن ِعَباِده� )األعراف: 128(.
التعبير  ورد  م��ا  امل��ع��ن��ى  ن��ف��س  ف��ي  وي��دخ��ل   -
َّ��ِذي��َن  ال َع��َ�  َّ��ُم��نَّ  ن أَن  �َونُ��ِري��ُد  بلفظ جعل مثل  فيه 
َعلَُهُم  َوَنْ ًة  أَِئمَّ َعلَُهْم  َوَنْ اأْلَْرِض  ِف  اْسُتْضِعُفوا 
نسب  تعالى  الله  أن  فرغم  )القصص:5(،  الْ���َواِرثِ���نَي� 
الله  ذلك مسبوق بجعل  أن  إال  الوراثة  إليهم صفة 
تعالى "وجنعلهم"، ولعلم األنبياء بهذه احلقيقة ورد 
في دعاء النبي إبراهيم �: �َواْجَعلِْن ِمن َوَرثَِة َجنَِّة 
الله  حقوق  من  حق  اإلراث��ة  أن  يشعر  مبا  النَِّعيِم� 

تعالى وصفة خاصة به.
وفاعله  للمجهول  مبنيا  ورد  "ُأوِرث"  فعل   -  

حقيقة إمنا هو الله تعالى؛ نحو:
َِّذيَن أُوِرثُوا الِْكَتاَب� )الشورى: 14( دليله  ��َوِإنَّ ال

لله جل  الكتاب  إراثة  السابقة في إسناد فعل  اآلية 
وعا �ثُمَّ أَْوَرْثَنا الِْكَتاَب�.

نَُّة أُوِرْثُتُموَها بَِما كُنُتْم  � �َونُوُدوْا أَن تِلُْكُم اجْلَ
تَْعَملُوَن� فالفعل املبني للمجهول فاعله معلوم هو 
َِّت نُوِرُث  نَُّة ال الله تعالى بدليل قوله تعالى: �تِلَْك اجْلَ

ِمْن ِعَباِدنَا َمن كَاَن تَِقيهّا� )مرمي: 63(.
ثانيا خالصات ومستفادات:

من اآليات السابقة ميكن استفادة ما يلي:
� أن الله تعالى هو الوارث احلقيقي لكل شيء 

ألنه هو اخلالق الرازق مالك امللك.
� ال شيء موَرث )أرض – كتاب - جنة(، وال عبد 

موَرث إال بعلم الله تعالى وإذنه وعدله وحكمته.
� مفهوم اإلراثة ال يقتصر -وال ينبغي له ذلك– 

فقط  الدنيوي  على  وال  وح��ده  امل��ادي  املفهوم  على 
)وراثة األرض في الدنيا( وإمنا على مفاهيم دينية 
ليشمل  الزمان  في  ال��وح��ي(، وميتد  )وراث��ة  أيضا  
اآلخرة )وراثة اجلنة( وهذان النوعان هما األساس 
وهما العمدة في الشهود وهما ما مييزان حضارة 

اإلسام.
واملعنوية  املادية  لإلراثة  االستحقاق  معيار   �

هو حتصيل الشروط اإلميانية:
الصاحلني  لعباده  تعالى  الله  يورثها  ف��األرض 
مبعناهما  واالستضعاف  )الصاح  واملستضعفني 
األخ��ي��ار،  للمصطفني  ي��ورث��ه  وال��ك��ت��اب  ال��ق��رآن��ي(، 
األتقياء؛ مبعنى  الصاحلني  لعباده  يورثها  واجلنة 
أن التمكني واإلراثة احلضاريني محكومان مبوازين 

قرآنية ربانية )الصاح - اخليرية - التقوى .....(
� إراثة األرض ووراثتها ليست غاية في ذاتها 

وإمنا هي مجرد وسيلة لاستخاف احلق، الذي هو 
نفسه وسيلة لعبادة الله تعالى والفوز برضاه وفق 

ما نزل في الكتاب من توجيهات وهدايات.
ومبوازينها  باإلراثة  تعالى  الله  اختصاص   �

الربانية مبلكه وباإلنسان، وفيه  العناية  دليل على 
توجيه لإلنسان لألخذ بتلك املوازين واالهتداء بها 

في االستخاف واإلعمار املشروع.
� إذن فا إراثة حضارية ربانية إال إذا كان مدار 

هذه  غ��رس  على  واحلضارية  االجتماعية  التنشئة 
تعالى(  )الله  احلقيقي  ب��ال��وارث  املتعلقة  احلقائق 
وباملوَرث )أشياء وإنسانا( وبوظيفتهما ورسالتهما 

كما بينها الكتاب/ الوحي.
للمسلم  املوجهة  القواعد  أم  القاعدة هي  وهذه 
انطاقا  احلضارية  حركتهما  ف��ي  املسلمة  واألم���ة 
واس��ت��م��رارا، ت��داف��ع��ا ومت��ك��ي��ن��ا. وك��ل��م��ا غ��اب��ت عن 
الوعي وُفِقد أثُرها في الفعل ُفِقدت شروط الشهود 
احلضاري ودال��ت على األمة ال��دول، وص��ارت -كما 

أخبر الرسول �- قصعة تتكالب عليها األمم.
يتبع

أمتنا ناهضة رغم اجلراح )3/3(
 الطريــــق إىل األمــــــل

التوريث الديني
أساس التوريث احلضاري )1(

الطيب بن املختار الوزايند. أحمد زايد
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إفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث 
الثانية  املساحة وعدد السكان، تأتي في املرتبة 
بعد آسيا. تبلغ مساحتها 30.2 مليون كيلومتر 

مربع )11.7 مليون ميل مربع(.
 ويبلغ عدد سكان إفريقيا مليار نسمة، وهي 
العالم األكثر احتواًء على املسلمني  ثاني قارات 
تقريبا  ميثلون  مسلم،  مليون   581،58 بحوالي 

%53 من إجمالي عدد سكان القارة السمراء.

إمكانات كبرى:
تعتبر قارة إفريقيا من أغنى القارات العاملية 
مبؤهالتها الطبيعية وقوتها العددية السكانية، 
وتنوعها الثقافي، وموقعها االستراتيجي العاملي 

في التعامل مع قارات العالم كله. 
- التنوع املناخي: 

فامتدادها من البحر األبيض املتوسط شماال 
إلى جنوب خط اجلدي ومبوقع بحري من جميع 
امل��ن��اخ  ب���ني:  متنوعا  مناخها  اجل��ه��ات  يجعل 
يجعل  كما  واالس��ت��وائ��ي،  وامل����داري  املتوسطي 
لها  يتيح  بحري  مناخ  ذات  الساحلية  مناطقها 

أنشطة إنسانية اقتصادية مهمة. 
- الثروة احليوانية:

يعطي تعدد املناطق املناخية للقارة غنى في 
متنح  التي  والبحرية  البرية  احليوانية  الثروة 
القارة متيزا خاصا في الوفرة والتنوع الغذائيني 
فعلى  والبحرية.  البرية  احليوانية  الثروة  بني 
السمكية  ال��ث��روة  ق��ط��اع  ي��س��اع��د  امل��ث��ال  سبيل 
بتوفير الدخول حلوالي 10 مليون إفريقي يعمل 
مبهنة صيد األسماك كما أن قيمة األسماك التي 
يتم تصديرها من القارة األفريقية تصل إلى 2،7 
من  األسماك  إنتاج  وميثل  أمريكي.  دوالر  مليار 
مصادر املياه العذبة بالقارة حوالي ثلثي إنتاج 
حوالي  على  العذبة  املياه  حتتوي  كما  العالم، 

3000 نوع من األسماك.

- الثروة املائية والنباتية: 
رغ���م أن ك��ث��ي��را م��ن أراض���ي 
ال����ق����ارة ال����س����م����راء ت��ع��ت��ب��ر 
ص��ح��اري وم��ن��اط��ق جافة 
مناخيا إال أن القارة مع 
ذلك تستفيد من غطاء 
مائية  وث��روة  نباتي 
املناطق  في  هائلة 
االس������ت������وائ������ي������ة 
حيث  والساحلية 
من  ال��ق��ارة  تعتبر 
أغ����ن����ى امل���ن���اط���ق 
ال�����ع�����امل�����ي�����ة ف���ي 
ال���ث���روة ال��ن��ب��ات��ي��ة 
واملائية في الوسط 
وال����غ����رب وال���ش���رق 
والشمال، مما يعد من 
املؤهالت احلقيقية لسد 
اخل���ص���اص واالس��ت��ث��م��ار 
الزراعي  الفالحي  القطاع  في 
واحليواني والصناعات الغذائية، 
ف��اإلن��ت��اج ال���زراع���ي ي��س��اه��م ب��ح��وال��ي 
20 – 60% م��ن إج��م��ال��ي ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي لكل 
االستوائية  املناطق  وفي  القارة.  دول  من  دول��ة 
والنخيل  والكاكاو  والقهوة  األناناس  زراعة  يتم 
السافانا  مناطق  في  أما  منه،  الزيت  الستخراج 
والبطيخ،  والفلفل  السوداني  الفول  إنتاج  فيتم 
وفي مناطق الصحراء تكثر زراعة القطن ونخيل 
زراع��ة  يتم  املتوسط  البحر  ح��وض  وف��ي  البلح، 
كبير  وع���دد  والطماطم  واحلمضيات  ال��زي��ت��ون 
م��ن اخل��ض��روات. ك��ل ه��ذا ال��ت��ن��وع يتيح فرصا 
حقيقية وكبيرة للتنمية والتكامل االقتصادي بني 

شعوبها ودولها.
- الثروة املعدنية:

النباتية  ثرواتها  جانب  إلى  إفريقيا   متتلك 
معدنية  ثروة  الفالحية  ومؤهالتها  واحليوانية 

هائلة كما ونوعا:
متلك  الطبيعي:  والغاز  البترول  مجال  ففي 
احتياطي  من  برميل  مليار   124 حوالي  القارة 
إجمالي  12% من  يقدر بحوالي  ما  النفط، وهو 
احتياطي النفط العاملي، هذا باإلضافة إلى 100 
أن  انتظار  في  القارة  برميل على شواطئ  مليار 

يتم اكتشافها.
دول  ف��ي  ب��ال��ق��ارة  النفطية  ال��ث��روة  وت��ت��رك��ز 
ن��ي��ج��ي��ري��ا واجل���زائ���ر وم��ص��ر وأجن����وال وليبيا 
وال����س����ودان وغ��ي��ن��ي��ا االس��ت��وائ��ي��ة وال��ك��ون��غ��و 
النفط  أفريقيا. ومن مميزات  واجلابون وجنوب 
استخراجه  سهولة  اإلفريقي  الطبيعي  وال��غ��از 
القارة االستراتيجى بني  وتسويقه نتيجة ملوقع 

قارات العالم.
بكميات  اإلفريقية  القارة  تتميز  اليورانيوم: 
كبيرة من عنصر اليورانيوم الهام في الصناعات 
من   %18 من  بأكثر  إفريقيا  وت��ش��ارك  النووية. 
في  ويوجد  لليورانيوم.  العاملي  اإلنتاج  إجمالي 
إفريقيا.   وجنوب  وناميبيا،  النيجر،  أهمها  دول 
وت��ص��ل اح��ت��ي��اط��ات ال���ق���ارة إل���ى ث��ل��ث إج��م��ال��ي 

احتياطات العالم من هذا العنصر الهام. 
ال��������ذه��������ب: ف��ي 
أنتجت  2008م  ع��ام 
ال����ق����ارة اإلف��ري��ق��ي��ة 
��ا  ط��ّنً  483 ح���وال���ي 
م�����ن ال������ذه������ب، مب��ا 
مي��ث��ل ح��وال��ي %25 
م���ن إج��م��ال��ي إن��ت��اج 
العالم. ونصف إنتاج 
القارة من الذهب يتم 
إفريقيا  ج��ن��وب  عبر 
أخرى،  ل��دول  باإلضافة 
م��ث��ل: غ���ان���ا، وغ��ي��ن��ي��ا، 

وم�����ال�����ي، وت���ن���زان���ي���ا. 
ومت����ت����ل����ك ال�����ق�����ارة 
اح�����ت�����ي�����اط�����ات م��ن 
الذهب تقدر بحوالي 

إجمالي  من   %50
احتياطات العالم. 
األمل�������������������اس: 
ت���ت���ص���در ال���ق���ارة 
اإلف��ري��ق��ي��ة س��وق 
األمل����اس ال��ع��امل��ي؛ 
حيث تقوم بإنتاج 
%40 من إجمالي 
األمل��������������اس ع���ب���ر 

العالم.
األملاس  يتركز 

إفريقيا  وج��ن��وب  وأجن����وال  ب��ت��س��وان��ا  دول  ف��ي 
والكونغو الدميقراطية وناميبيا.

امل��ده��ش ف��ي األم���ر أن ال��ع��دي��د م��ن احل��روب 
األهلية في القارة مت متويلها باستخدام األملاس 
الذي يأتي  القارة، حتى إن األملاس  الذي تنتجه 
م��ن م��ن��اط��ق ال��ص��راع��ات واحل����روب ي��ت��م إط��الق 
"أملاس  أو  "أملاس الصراعات"،  أسماء عليه مثل: 

الدم".
80% من  أف��ري��ق��ي��ا  ت��ن��ت��ج  م���ع���ادن أخ�����رى: 

إجمالي البالتني املنتج حول العالم.
الكوبالت  كمية  إجمالي  من   %27 تنتج  كما 

املنتجة حول العالم.
بإنتاج  ال��ق��ارة  ف��ت��ق��وم  للحديد  وب��ال��ن��س��ب��ة 
حول  احلديد  إنتاج  إجمالي  من   %9 نسبته  ما 

العالم.
وي���ت���راوح اح��ت��ي��اط��ي ال���ق���ارة م���ن احل��دي��د 
 15 م��ن  وال��ي��وران��ي��وم  وال��ف��وس��ف��ات  واملنجنيز 
لهذه  العاملي  االحتياطي  إجمالي  م��ن   %30  –

املعادن.
تقدر  القارة متتلك احتياطات  أن  كما يعتقد 
بحوالي 90% للكوبالت، و90% للبالتني، و%95 

للكروم، و64% للمنجنيز.
االستراتيجية  األه��م��ي��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
ل��ل��ث��روة امل��ع��دن��ي��ة ف���إن ك��ث��ي��را م��ن اخل��ب��راء ي��رون 
أن ال��ق��ارة األف��ري��ق��ي��ة س��ت��ك��ون امل����ورد األس��اس��ي 
للصناعة في العالم مستقبال، وأن كل دول وقارات 
التي تعانى من شح ونضوب تدريجي في  العالم 
املستقبل  في  ستعتمد  حاليا،  املعدنية  مواردها 
أرادت  ما  إذا  معادن  من  أفريقيا  تنتجه  ما  على 
لعجلة حركتها الصناعية واالقتصادية أن تدور 

وتستمر. 

حتديات كبرى: 
متتلكه  ملا  الكبيرة  األهمية  من  الرغم  على 
البشرية  أنواعها  مبختلف  الثروات  من  إفريقيا 
فيالحظ  وامل��ع��دن��ي��ة  واحل��ي��وان��ي��ة  وال��ن��ب��ات��ي��ة 
اخلبراء أنها ال تستفيد منها بشكل كاٍف، ولذلك 
املشاكل  ف��ي  تخبطا  األك��ث��ر  ال��ق��ارة  إفريقيا  تعد 
التحديات  أب���رز  وم���ن  وال��ت��ن��م��ي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 

واملعضالت: 
� ال��ص��راع��ات واحل����روب وال��ن��زاع��ات على 
االستقرار:  وغياب  األهلية  واحل��روب  احل��دود 
وذلك بسبب التركة االستعمارية وبسبب الصراع 
ال��ع��رق��ي وغ��ي��اب ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ن��اخ 
أنظمة  وج��ود  وبسبب  ال��ع��ادل،  غير  السياسي 
حكم عسكرية أو قبلية. وقد كانت هذه احلروب 
والنزاعات سببا في عقد كثير من القمم اإلفريقية.
املقدار  ارتفع  إذ  الثقيلة:  الديون  أعباء   �
الكلى للديون من 109.2 باليني دوالر أمريكي في 
عام 1980 إلى 350 بليون دوالر أمريكي عام 

. 1999
القارة  تعاني  وضعفها:  التنمية  ب��طء   �
ثرواتها  استثمار  وضعف  التنمية  ضعف  م��ن 
مما  الطبيعية،  واإلمكانات  والزراعية  الفالحية 
يجعلها تعيش تناقضا مزمنا بني الغنى الطبيعي 

والفقر 

كانت  وإذا  االقتصادية،  والهشاشة  االجتماعي 
القارات من حيث املوارد فهي  أفريقيا من أغنى 

من أفقرها من حيث االستثمار.

املغربي  وال��ت��ع��اون  الشراكة  آف��اق 
اإلفريقي:

الطبيعي  ال��ع��م��ق  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة  تعتبر 
للمغرب جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا، 
عميقة  تاريخية  رواب��ط  بالقارة  املغرب  وتربط 
وصالت دينية وسياسية لم تنقطع عبر الزمان، 
ومعبرا  العلمية  الناحية  من  قبلة  املغرب  وظ��ل 
جتاريا مهما نحو أوروبا، خاصة مع دول غرب 

إفريقيا والسودان. 
مع  امل��غ��رب  اش��ت��رك  املعاصرة  املرحلة  وف��ي 
السياسية  الهموم  م��ن  كثيرا  اإلفريقية  ال��ق��ارة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة خ��اص��ة ف��ي م��رح��ل��ة االس��ت��ع��م��ار 
والنضال من أجل االستقالل واخلروج من الفقر 
والتخلف كما ساهم املغرب كثيرا في االستقرار 
السياسي في كثير من البلدان التي تعرف حروبا 

أهلية ونزاعات )ست دول(.
الوحدة  منظمة  مؤسسة  عن  الغياب  ورغ��م 
ذلك  بعد  اإلفريقي  واالحت���اد  قبل  م��ن  اإلفريقية 
بامتياز وصديقا  إفريقيا  بلدا  املغرب ظل  أن  إال 
ودوال.  وش��ع��وب��ا  أف����رادا  األف���ارق���ة  ل��ك��ل  حميما 
مضى  وق��ت  أي  من  أكثر  اليوم  مؤهل  وامل��غ��رب 
ألداء أدوار كبيرة في مجال التنمية االقتصادية 

والشراكة جنوب جنوب.
مقومات  والديني ميلك  الثقافي  املجال  وفي 
إلى  حاجتها  بقدر  إفريقيا  ألن  املثمر؛  التعاون 
التنمية االقتصادية هي بحاجة أكثر إلى التنمية 
للخروج  والديني  الثقافي  وال��ت��ع��اون  البشرية 
والفقر  واجل��ه��ل  والتطرف  ال��ص��راع  أزم���ات  م��ن 
كما  والسياسي.  االجتماعي  االستقرار   وغياب 
أن  احلاجة داعية أكثر مما سبق إلى ربط إفريقيا 
بعمقها العربي اإلسالمي إذ أغلب سكان إفريقيا 
وحديثا  ق��دمي��ا  دول��ه��ا  معظم  أن  كما  مسلمون 
ع��الق��ات  واإلس���الم���ي  ال��ع��رب��ي  ب��ال��ع��ال��م  تربطها 
حسن جوار وتبادل اقتصادي، وتاريخ ذو هموم 

مشتركة في املرحلة االستعمارية وما بعدها.
ويعتبر املغرب اليوم -مبا راكمه من جتربة 
واقتصاديا-  واجتماعيا  ودينيا  فكريا  تاريخية 
قادرا على القيام بأدوار طالئعية في هذا الربط 
العربية  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ال��ق��اري وإح��ي��اء 
ال��ت��ع��اون والتسامح  م��ن  ف��ي ج��و  واإلس��الم��ي��ة 

والتشارك وتبادل التجارب واخلبرات.
وإن ع����ودة امل��غ��رب إل���ى ال��ع��م��ل امل��ؤس��س��ي 
اإلفريقي من داخل االحتاد  سيفتح آفاقا واسعا 
وال��ت��ع��اون  االستراتيجية  ال��ش��راك��ات  م��ن  مل��زي��د 
ل��ه وال شك  وال��ت��ش��ارك اإلي��ج��اب��ي ال��ذي سيكون 
إفريقيا  في  التنمية  مستقبل  على  إيجابية  آثار 

واملغرب معًا.

إفريقيا: إمكانات وحتديات وآفاق التعاون والتنمية
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لما  الكبيرة  األهمية  م��ن  ال��رغ��م  على 
تمتلكه إفريقيا من الثروات بمختلف أنواعها 
والمعدنية  والحيوانية  والنباتية  البشرية 
فيالحظ الخبراء أنها ال تستفيد منها بشكل 
كاٍف، ولذلك تعد إفريقيا القارة األكثر تخبطا 

في المشاكل االجتماعية والتنمية.

ال��ي��وم -مب���ا راك��م��ه م��ن جتربة  امل��غ��رب  يعتبر 
واقتصاديا-  واجتماعيا  ودينيا  فكريا  تاريخية 
قادرا على القيام بأدوار طالئعية في هذا الربط 
ال��ع��الق��ات اإلف��ري��ق��ي��ة العربية  ال��ق��اري وإح��ي��اء 
واإلس���الم���ي���ة ف���ي ج���و م���ن ال���ت���ع���اون وال��ت��س��ام��ح 

والتشارك وتبادل التجارب واخلبرات.

متــــابعــــات

الطيب بن املختار الوزاين
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انتقل إلى عفو الله تعالى ورحمته العالمة 
يوم  املــزغــرانــي  معجوز  ابــن  محمد  الدكتور 
يوم  التراب  ووري   ،2017 يناير   28 السبت 
األحد 29 يانير 2017 بعد أداء صالة اجلنازة 
مبقبرة   دفنه  ومتَّ  علي  اإلمـــام  مبسجد  عليه 
باب الفتوح باملدينة، وقد شهد جنازَته جمٌع 
العلمية  املجالس  ورؤســاء  العلماء  من  غفير 

وطلبة العلم وعائلته ومحبيه.
واملرحوم واحد من علماء القرويني بفاس، 
وعضو املجلس العلمي األعلى، وأستاذ سابقا 
واشتهر  بفاس،  واحلقوق  الشريعة  بكليتي 
الفقهية والقانونية  الدراسات  بتخصصه في 

املقارنة وكان من الرواد فيها.

العلمية: • حياته 
العلمية  حياته  املزغراني  الدكتور  بــدأ 
التي  احلسنية  فاملدرسة  القرآني،  بالكتاب 
الله  رحــمــه  اخلــامــس  محمد  املــلــك  أسسها 
بفاس، ثم التحق وهو دون العاشرة بجامعة 
القرويني التي تلقى بها طيلة اثني عشر عاما 
مختلف العلوم اإلسالمية واللغوية على يد 
لدار  ذلك  بعد  وانتسب  متخصصني،  علماء 
بالرباط،  احلقوق  وكلية  احلسنية  احلديث 
ـــان هــدفــه اجلــمــع بــني دراســــة الشريعة  وك
والعلوم القانونية ومناهجها، بغية املقارنة 
الفقه  فــي  يقابلها  ومــا  الــقــوانــني  هــذه  بــني 
الشريعة  خدمة  بذلك  له  ليتأتى  اإلسالمي، 

اإلسالمية بإبراز مزاياها وفضائلها. 
وهكذا حصل بإشراف من املرحوم عالل 
في  العليا  ــدراســات  ال دبــلــوم  على  الفاسي 
في  "السبب  موضوع:  في  اخلــاص  القانون 
الوضعية"،  والقوانني  اإلسالمية  الشريعة 
احلديث  دار  من  الدكتوراه  على  كما حصل 
فــي مـــوضـــوع: »أحـــكـــام الــشــفــعــة فــي الفقه 

اإلسالمي والتقنني املغربي املقارن«.

• أعماله:
ســاهــم هـــذا الــعــلــم مـــن أعــــالم البحث 
اخلزانة  أغنى  والذي  واالجتهاد،  والتأليف 
الفقهية والقانونية ببلدنا والبالد اإلسالمية 
عامة، بعدد من الكتب والدراسات التي تعتبر 
أبوابها،  فــي  مرموقة  علمية  مــراجــع  بحق 
والقضاة  واألساتذة  الطالب  منها  يستفيد 
واحملامون  العدول  كما  درجاتهم،  أعلى  في 
وسائر املهتمني بالدراسات الفقهية املقارنة.
صنف املــرحــوم املــزغــرانــي الــعــديــد من 

الكتب منها:
اإلســالمــي  الفقه  فــي  الشفعة  أحــكــام   -

والتقنني املغربي املقارن.
  -

مـــــــحـــــــاضـــــــرات 
ــــــدخــــــل  فـــــــــي امل
الشريعة  لدراسة 

اإلسالمية.
ـــل  وســـائ   -
اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي.
-  أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي على 

ضوء مدونة األحوال الشخصية.
اإلسالمي  الفقه  في  العينية  احلقوق    -
والتقنني املغربي، وهذا الكتاب األخير ميكن 
اعتماده  مت  الــذي  واملرجع  األســاس  اعتباره 
مبدونة  املتعلق   39.08 القانون  إخــراج  في 
احلقوق العينية والتي صدرت في 22 نوفمبر 

.2011

• مشاركاته:
ـ شـــارك رحــمــه الــلــه تعالى فــي  عــدد من 
القضايا الوطنية والفكرية على رأسها إعداد 
أمثال  العلماء  مــن  ثلة  مــع  األســـرة"،  "مــدونــة 
الله  رحمه  التاويل  محمد  الدكتور  العالمة 
بنحمزة  مصطفى  الدكتور  والعالمة  تعالى 
وغيرهما، كما  كانت له أكثر من مشاركة في 

"الدروس احلسنية" الرمضانية.
ـ ُتـــــــّوج بـــجـــائـــزة الـــفـــكـــر والـــــدراســـــات 
جاللة  تسليمها  على  يشرف  التي  اإلسالمية 
نيابة عنه  فقد تسلمها  امللك، وبسبب مرضه 
ابــنــه، وهــذه اجلــائــزة متنح كــل سنة مكافأة 
تشجيع  بغية  املرموقة؛  العلمية  للشخصيات 
البحث العلمي في مجال الدراسات اإلسالمية، 
وتشرف على هذه اجلائزة جلنة علمية مكونة 
من العلماء والدكاترة تضم في عضويتها كال 
محمد  والدكتور  الكتاني،  محمد  الدكتور  من 
والدكتور  يسف،  محمد  والدكتور  بنشريفة، 
إدريس خليفة، والدكتور الشاهد البوشيخي، 
والدكتور أحمد شوقي بنبني، والدكتور أحمد 
شــحــالن، والــدكــتــور أحــمــد قــســطــاس )مــقــرر 

اللجنة(.
فــرحــم الــلــه تــعــالــى الــعــالمــة محمد ابــن 
معجوز وأسكنه فسيح جنانه وبارك له فيما 

خلف من ذرية وعلم وطلبة.

العالمة محمد بن معجوز املزغراني في ذمة الله تعالى

تلقت جريدة احملجة  ببالغ األسى واحلزن نبأ 
بن  دمحم  الفقيه  العالمة  الشخي  األستاذ  وف��اة 

معجوز المزغراين رحمه اهلل تعالى.

جريدة   أسرة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
احملجة بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وإلى كل 
يف  يتقبله  أن  القدير  العلي  اهلل  سائلني  حمبيه 
مستقر رحمته ويقابله بعفوه وغفرانه، ويمتعه 
نسأل  كما  جنانه،  فسحي  ويسكنه  برضوانه 
اهلل ج��ل وع��ال أن ي��رزق ك��ل أس��رت��ه وحمبيه 
نقول  أن  إال  نملك  وال  واالح��ت��س��اب،  الصبر 
)هلل ما أعطى وهلل ما أخذ(، و�إنا هلل وإنا إليه 

راجعون�.

تعزي��������ة

أعــــــــــــــالم
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فكيف  آبائهم  أفكار  عن  تختلف  األبناء  أفكار  كانت  إذا 
يلتقون معًا حتى تتم التربية حسب أصولها الصحيحة التي 

البد فيها من مساحة كبيرة للحوار؟
خصوصًا إذا وضعنا في االعتبار الصعوبة التي يجدها 
الطفل -غالبًا- في استيعاب وهضم أفكار الكبار، متامًا كما 
يجد صعوبة في حمل مقدار الوزن الذي يستطيع والده أن 

يحمله.
آبائهم؛  أفكار  ثم إن األوالد غير مؤهلني لكي ينهلوا من 
ألن قدرات األوالد غير متكافئة مع قدرات اآلب��اء، فاألب مثاًل 
يستطيع أن يحمل حمولة ابنه جسميًا وفكريًا؛ بينما االبن ال 
يستطيع أن يحمل حمولة أبيه، كالطالب بالصفوف الثانوية 
العكس  بينما  االبتدائي بسهولة  املنهج  قادر على استيعاب 

غير وارد.
م��ن هنا جن��د أن ال��واق��ع ي��ف��رض ن���زول كل 

أب إلى مستوى أبنائه حتى يلتقي معهم، 
حتقيق  ف��ي  اآلب���اء  جهود  تثمر  وحتى 

بأبنائهم  االلتقاء  وسهولة  التقارب 
في حوار ناجح¨؛ يتطلب ذلك إلقاء 

ال��ض��وء ع��ل��ى ب��ع��ض اخل��ط��وات 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ي��ج��ب م��راع��ات��ه��ا 

وصواًل إلى هذا الهدف، مثل:
ب��اخل��ط��اب  ال���ن���زول   - 1
واحل����������وار إل������ى م��س��ت��وى 
ج��ه��ود  ب�����ذل  م����ع  األوالد، 
م���ت���واص���ل���ة ل���رف���ع ك���ف���اءة 
واستيعاب  لديهم  التفكير 

احلياة بصورة تدريجية.
م��ش��اع��ر  اح����ت����رام   -  2
كانت  مهما  األوالد  وأفكار 
م���ت���واض���ع���ة، واالن����ط����الق 
منها إلى تنميتها وحتسني 

اجتاهها.
رغ����ب����ات  ت����ق����دي����ر   -  3

واحل��رص  وهواياتهم  األوالد 
أنشطتهم  ف��ي  مشاركتهم  على 

وأحاديثهم وأفكارهم.
ببناء  ال��ش��دي��د  االه��ت��م��ام   -  4

ج��س��ور ال��ث��ق��ة امل��ت��ب��ادل��ة ب���ني اآلب���اء 
انطباع  غرس  على  تعتمد  التي  واألبناء 

حجم  تعريفهم  إل��ى  يفضي  عندهم  إيجابي 
آباؤهم، فالبد  لهم  يكنها  التي  والعواطف  احملبة 

نحبهم ونسعى ملساعدتهم ونضحي  بأننا  األوالد  أن يحس 
من أجلهم.

ملشاكلهم؛  االستماع  لألبناء وحسن  اإلصغاء  - حسن   5
ألن ذلك يتيح لآلباء معرفة املعوقات التي حتول بينهم وبني 
حتقيق أهدافهم، ومن ثمَّ نستطيع مساعدتهم بطريقة سهلة 

وواضحة.
6 - إن معاجلة مشاكل األبناء بطريقة سليمة تقتضي أال 
أثناء  أن كل إنسان معرض للخطأ ويتضح ذلك  اآلباء  يغفل 
إلى  نقل مشاكلهم  األبناء عن  وذل��ك حتى ال ميتنع  احل��وار، 
األسرة ثم يتعرضون ملشاكل أكبر أو للضياع، بل يتم مناقشة 
املشكلة التي يتعرض لها االبن بشكل موضوعي هادئ يتيح 
له قبول واالعتراف مبواطن خطئه، وبالتالي جتنب الوقوع 

فيها مرة أخرى.
7 - يجب أال نلوم األبناء على أخطائهم في نفس موقف 
املصارحة حتى ال نخسر صدقهم وصراحتهم في املستقبل، 
بل علينا االنتظار لوقت آخر ويكون ذلك بأسلوب غير مباشر.
السابقة- حلل  األب��ن��اء -م��ن خ��الل األساليب  8 - تهيئة 
تعريفهم  ظل  في  مستقباًل  لها  تعرضهم  املتوقع  مشاكلهم 

بأسس احلماية والوقاية.
9 - عدم التقليل من قدرات األبناء وشأنهم أو مقارنتهم 
مبن هم أفضل منهم في جانب معني؛ ألن هذا األسلوب يزرع 
النفور، ويغلق األبواب  الكراهية والبعد ويولد  في نفوسهم 

التي يسعى اآلباء إلى فتحها معهم.

10 - إشعار األبناء بأهميتهم ومنحهم الثقة بأنفسهم من 
خالل إسناد بعض األعمال واملسئوليات لهم مبا يتناسب مع 
أعمارهم وإمكانياتهم، مع استشارتهم في بعض التحسينات 
املنزلية أو املفاضلة بني عدة طلبات للمنزل، ثم عدم التقليل 
منهم؛  املتوقع  عن  امل��ردود  تواضع  ملجرد  األبناء  جهود  من 
فيهم اخلمول  في عطائهم وينمي  تراجعًا  قد يخلق  ذلك  ألن 

واإلحباط مستقباًل.
11 - االهتمام باملوضوعات واألحاديث التي يحبها األبناء 
ويسعدون بها وتناولها بني احلني واآلخر، إن ذلك يجعلهم 
يريدون  وأنهم  ش��يء،  كل  في  لهم  األه��ل  مبشاركة  يشعرون 

إسعادهم وإدخال السرور على نفوسهم.
12 - يراعى أثناء اجللسات العائلية واملناقشات أن ُتَقابل 
اقتراحات األبناء وآراؤهم باحترام وقبول طاملا أنها ال 

تخل باألخالق وال تنافي تعاليم اإلسالم.
وأخيرًا...

وأفكارهم  األبناء  أعمال  أن  فلنعلم 
فلن  متقدمة  كانت  مهما  وق��درات��ه��م 
تسير على نهج أفكار الكبار، أو رمبا 
اهتماماتهم  مجال  ف��ي  تدخل  ال 
فارق  لوجود  للحياة  ونظرتهم 
زم��ن��ي وث��ق��اف��ي وم��ك��ت��س��ب��ات 
متنوعة  وم��وروث��ات  مختلفة 
جتعل االتفاق على كل شيء 

أمر صعب.
وإذا كان اآلباء يعرفون 
ج����ي����دًا ك���ي���ف ي��ج��ام��ل��ون 
أص����دق����اءه����م وي��ن��ص��ت��ون 
إل�����ي�����ه�����م وي����ح����ت����رم����ون 
أح��ادي��ث��ه��م ال��ت��ي ت��ت��ن��اول 
أش��ي��اء وم��وض��وع��ات ق��د ال 
يحبونها،  ال  أو  يعرفونها 
باالهتمام  ي��ت��ظ��اه��رون  وق��د 
حملدثهم،  إك���رام���ًا  وال��ت��ف��اع��ل 
ورمب�������ا ب����������ادروا ب���احل���دي���ث 
إلشعار  املوضوعات  تلك  ح��ول 
محدثهم بحجم االهتمام به، أفال 
بهذا  أْول���ى  أب��ن��اءن��ا  أن  على  نتفق 

النوع من الرعاية؟
ن��ع��م إن��ه��م أح���ق وأول����ى ب��االه��ت��م��ام 
وأفكارهم  ألحاديثهم  واالح��ت��رام  وال��رع��اي��ة 
دراستهم  ح��ول  ت��دور  ما  غالبًا  التي  وهواياتهم 

وآرائهم االجتماعية والرياضية وأمانيهم لأليام القادمة.
إننا بذلك نستطيع أن ندخل إلى عقولهم ونسكن قلوبهم 
بنينا جسور  قد  الصغيرة بسهولة ويسر، ونكون  اخلضراء 
االلتقاء معهم لنقودهم إلى ما فيه خيرهم ورشادهم في الدنيا 

واآلخرة..
قواعد وخالصات:

• احلياة األسرية حياة مقدسة يجب أن تكون حتت مظلة 
�وجعل بينكم مودة ورحمة�.

• أن يعي الزوج حقوق الزوجة، ويتعامل معها من منطلق: 
»خيركم.. خيركم ألهله«.

• أن تعي الزوجة حقوق زوجها، وتتعامل معه من منطلق: 
»إمنا هو جنتك ونارك«.

• أن يعي الزوجان أن األبناء أمانة في أعناقهما ويحسنا 
الله..  »اتقوا  منطلق:  من  تربيتهم 

واعدلوا بني أبنائكم«.
• اإلميان باحلوار بني الزوجني 
واألب�����ن�����اء واجل���م���ي���ع م����ن ب����اب: 

�وأمرهم شورى بينهم�.
واحلمد لله رب العاملني

أخالقي  وتفسخ  انحالل  من  اليوم  اإلسالمية  األم��ة  تعانيه  ما  إن 
وت��ذب��ذب ف��ي ال��ع��ب��ادات وامل��ع��ام��الت إمن��ا ه��و بسبب غ��ي��اب القواعد 
األساسية في التربية وتنشئة الولد املسلم عليها، إذ هي األساس الذي 
ينمو عليه هذا الولد املسلم في عالقته مع ربه، وفي عالقته مع غيره 
من جنسه، وفي أفكاره وثقافته...، وإليك بعض هذه املبادئ األساسية:
- تعليم الولد النطق ب: "ال إله إال الله محمد رسول الله �"، مع 
تعليمه معناها الصحيح، وهو: "ال إله معبود بحق إال الله، وأن محمدا 

عبد من عباد الله، رسول مبعوث من الله إلى عباد الله.
- تعليمه الصالة في الصغر ليتدرب عليها فيلزمها في الكبر، لقول 
النبي �: »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم 
بالوضوء  يكون  والتعليم  داود(.  أب��ي  )س��ن  عشر«  أب��ن��اء  وه��م  عليها 
والصالة أمامهم، والذهاب بهم إلى املسجد، وتشجيعهم على الصالة 

في اجلماعة، خمسا كانت أو جمعة.
- تعويده على الصوم في صغره.

األغنياء  مال  الله، تخرج من  الزكاة، وأنها حق  بعبادة  تعريفه   -
فترد على الفقراء

- تعريفه عبادة احلج وأنه فرض على كل من استطاع إليه سبيال، 
من  بركن  أخ��ل  فقد  يفعل  ول��م  احل��ج  على  استطاعة  له  كانت  من  وأن 

األركان اخلمسة التي بني عليها اإلسالم.
وباجلملة فإنه يجب تعليم الولد أركان اإلسالم التي قال فيها النبي 
�: »بني اإلسالم على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصالة، وإيتاء 

الزكاة، وصيام رمضان، واحلج« )صحيح مسلم(.
- التفريق بني الذكور واإلناث في املضاجع عند بلوغ عشر سنني، 
زنا احملارم  ويقع  احلياء  فيقل  اآلخ��ر  ع��ورة  على  منهم  كل  يطلع  لئال 
)سن  املضاجع«  في  بينهم  »..وفرقوا   :� الرسول  قال  بالله،  والعياذ 

أبي داود(.
بالله ومالئكة  اإلمي��ان  الست وهي  اإلمي��ان  أرك��ان  الولد  تعليم   -
وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره، قال رسول الله � في 
جوابه عن سيدنا جبريل � حينما سأله عن اإلميان: "أن تؤمن بالله، 
وشره"  خيره  بالقدر  وتؤمن  اآلخر،  واليوم  ورسله،  وكتبه،  ومالئكته، 

)صحيح مسلم(.
ومذهب السلف واخللف: أن من صدق بهذه األمور تصديقًا جازمًا 
ال ريب فيه وال تردد: كان مؤمنا حقا، سواء كان ذلك عن براهني قاطعة 

أو عن إميان جازم.
- تعليم الولد قراءة القرآن الكرمي، والتأدب مع كالم الله تعالى حني 
قراءته له وعند سماعه من غيره، وأن ال يضع املصحف إال في األماكن 

الطاهرة النظيفة...
- غرس محبة الله ورسله في قلب الولد.

أحواله،  كل  في  به  الله وح��ده ويستعني  يسأل  أن  الولد  تعليم   -
لقوله � البن عمه عبد الله بن عباس �: »إذا سألت فاسأل الله وإذا 

استعنت فاستعن بالله...« )سن الترمذي( احلديث.
نكذب عليه ولو  بأن ال  وذل��ك  الصدق قوال وعمال،  الولد  تعويد   -
مزاحا، وإذا واعدناه فلنوف بوعدنا، لقوله �: »من قال لصبي: تعال 

هاك، ثم لم يعطه فهي كذبة« )مسند اإلمام أحمد(.
- احلث على صحبة الرفقة الصاحلة والتحذير من الرفقة السيئة، 
ا َمَثُل اجلليس الصالُح واجلليُس السوِء كحاِمِل  َ لقول النبي �: »ِإمنَّ
املسك، ونافِخ الِكْيِر فحامُل املسك: ِإما أن ُيْحِذَيَك، وِإما أن تبتاع منه، 
بة، ونافُخ الكير: ِإما أن َيحرَق ِثَياَبَك، وِإما  ا أن جِتَد منه ريحا طيِّ وِإمَّ
أن جتد منه ريحا خبيَثة« )صحيح البخاري(، ومعنى احلديث: أن النبي 
� شبه اجلليس الصالح في دينه وخلقه مبن يحمل معه مسكًا، وشبه 
»فحامل  قوله:  في  الشبه  وجه  بني  ثم  كيرا،  ينفخ  السوء مبن  جليس 
املسك إّما أن يحذيك«؛ أي: فإذا جلست إلى حامل املسك ال بد أن تنتفع 
أي  تبتاع منه؛  أن  الذي معه، وإما  الطيب  أن يهديك من  إما  منه ألنه 
تشترى منه مسكًا، وإما أن جتد منه )أي تشم منه( رائحة طيبة، وكذلك 
اجلليس الصالح إما أن يفيدك بعلمه أو بنصحه وتوجيهه، أو حسن 
سلوكه باالقتداء به. ونافخ الكير إذا صحبته ال بد أن يؤذيك فهو  إما 
أن يحرق ثيابك من الشرر املتطاير وإّما أن جتد منه ريحًا خبيثة من 
الدخان الذي يتصاعد من ناره فتشّم منه رائحة كريهة تخنق أنفاسك، 
كذلك جليس السوء إما أن يغريك بالسيئة أو تقتدي بسلوكه السيء 
فتنحرف عن سواء السبيل، وفي احلديث: »املرء على دين خليله، فلينظر 

أحدكم من يخالل« )مسند اإلمام أحمد(.
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  الشجاعة  على  الولد  تربية   -
حاكيا  تعالى  الله  قال  وغيره،  مرض  من  الدنيا  شدائد  على  والصبر 
عن سيدنا لقمان في وصيته البنه: �يا بين أقم الصالة وامر بالمعروف 
االمور�  عزم  من  ذلك  إن  أصابك  ما  عىل  واصبر  المنكر  عن  وانه 

)لقمان:16(.
- أن ال نطعم األوالد باملال احلرام، كالرشوة والربا والسرقة...؛ ألن 

ذلك سبب في شقائهم ومتردهم وعصيانهم...
واألكل  والعطاء  األخ��ذ  في  اليمنى  اليد  استعمال  الولد  تعويد   -
والشرب والكتابة... وكذلك التسمية في أول كل عمل خصوصا الطعام 

والشراب...، وأن يقول احلمد لله عند االنتهاء.

حتسني منط االتصال والتواصل في العالقات األسرية )األخيرة(

أهمية احلوار مع األبناء
أساسيات في تنشئة الولد الصالح

ذ. محمد بوهو 

العدد 472 05 جمادى األول 1438ه� املوافق ل� 03 فبراير 2017

ة  حليا ا •
األس�������ري�������ة ح�����ي�����اة م����ق����دس����ة جي��ب 

�وجعل  م������ظ������ل������ة  حت����������ت  ت���������ك���������ون  أن 
بينكم مودة ورحمة�.

معها  ويتعامل  الزوجة،  حقوق  الزوج  يعي  • أن 
من منطلق: »خريكم.. خريكم ألهله«.

من  معه  وتتعامل  زوجها،  حقوق  الزوجة  تعي  • أن 
منطلق: »إمنا هو جنتك ونارك«.

أع��ن��اق��ه��م��ا  يف  أم���ان���ة  األب���ن���اء  أن  ال����زوج����ان  ي��ع��ي  • أن 
ت����رب����ي����ت����ه����م م�������ن م�����ن�����ط�����ل�����ق: »ات���������ق���������وا اهلل..  وحي�����س�����ن�����ا 

واعدلوا بني أبنائكم«.
واألب����ن����اء  ال����زوج����ني  ب����ني  ب����احل����وار  • اإلمي�������ان 

�وأمرهم  ب�����������اب:  م�������ن  واجل�����م�����ي�����ع 
شورى بينهم�.

يوسف الـميموني
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م��ن خ��ص��ائ��ص اإلس����ام أن���ه دي���ن شامل 
واحملافظة  العدل،  حتقيق  إلى  يسعى  كامل، 
على احلقوق. كما أنه دين يدعو إلى الفضائل 
واحمل����ام����د، وي��ن��ه��ى ع���ن ال��ظ��ل��م وال��ف��س��اد. 
من  للدين  السليم  الفهم  ه��ذا  يغيب  وح��ن 
ويتنكرون  أحكامه،  فيهجرون  الناس،  حياة 
لتعاليمه، ويدنسون قيمه، يشيع الفساد في 
مناحي احلياة، وحينذاك يظل اإلسام منهجا 
وحيدا لإلصاح، ومعاجلة مظاهر الفساد في 
األرض. وحن يعم الفساد في املجتمع يصبح 
النهي عن املنكر فريضة واجبة على كل إنسان 
قادر على اإلنكار، وقد يكون الشخص ذاتيا، 
مؤسسة  معنويا:  شخصا  املنكر  يكون  وق��د 
أو هيئة أو ُنخبا، وهو ما يصطلح عليه في 
األدبيات احلديثة باإلصاح والتغيير، ومن ثم 
كان إصاح الفساد أمانة في أعناق املصلحن 
الذين يغارون على حرمات الدين.ومن األمانة 
أيضا القيام بواجب اإلصاح، بالدعوة بالتي 
تعالى:  قال  ووع��ي،  على بصيرة  أحسن  هي 
�قل هذه سبيلي أدعو إلى اهلل عىل بصيرة 

أنا ومن اتبعين� )يوسف: 108(. 
تقبل  ال  واض��ح��ة  حقيقة  يقرر  واإلس���ام 
هجَر  أن  وه��ي  التنزيل،  س��وء  وال  ال��ت��أوي��ل، 
ال��دي��ن وإق���ص���اء ت��ع��ال��ي��م��ه، أو ال��ت��ث��اق��َل في 
الربانية،  صبغته  بغير  َص��ْب��َغ��ه  أو  تنزيله 
املختلفة:  بعناوينه  الفساد  استشراء  مآُل�ه 
أو  سياسية  أو  تربوية  أو  كانت  اقتصادية 
ثقافية…. وحن ينظر املرء إلى واقع األمة ال 
يسعه إال أن يلحظ مظاهر الفساد في األرض 
التي عّمت، فهل يتعايش اإلسام مع الواقع 
الفاسد، أم يستنهض الهمم إلصاح ما فسد؟ 
إن النهوض بعملية اإلصاح هي األمانة التي 
واجلبال،  واألرض  السماوات  بحملها  ناءت 
يريد  وح��ن  اإلن��س��ان.  إل��ى    الله  فأوكلها 
اإلنسان إصاح الواقع الفاسد تتعدد السبل، 
في  شاما  منهجا  يسلك  من  بن  شتان  لكن 
اإلص��اح، وبن من يختصر قضية اإلصاح 
في جانب دون آخر، بل شتان بن من يراهن 
على األم���ة ف��ي اإلص����اح، وم��ن ي��راه��ن على 
بن  وش��ت��ان  ال��س��ي��اس��ي،  ال��دول��ة مبفهومها 
في  أوراق���ه  بجميع  وي��رم��ي  بثقله  يلقي  م��ن 
يتفاعل  م��ن  وب��ن  فيستغرقه،  جزئي  جانب 
م��ع اإلص���اح ب��ق��َدر معلوم، وش��ت��ان ب��ن من 
يستفرغ الطاقات كلَّها في استيعاب منظومة 
دة، بفعل حجم املفهوم السياسي  الدولة املعقَّ
مفهوم  فيه  تضاءل  عصٍر  في  الدولة  ملفهوم 
الدولة، بل جتاوز معايير: اجلغرافيا البشرية 
من  وب��ن  التاريخية،  والهوية  والطبيعية، 
اخليار  باعتبارها  األمة  بقيمة  الوعي  ميتلك 
ول��ذل��ك حن  ف��ي اإلص���اح والتغيير.  األق���وم 
مفاهيم  أيضا  معه  تختل  الوعي،  هذا  يغيب 
الشرعية  الثوابت  وتصبح  واألم���ة،  ال��دول��ة 
والثقافية محّل مساءلة، بل وانتقاصا أحيانا 
التي ترفع شعار األمة  من مشاريع اإلصاح 
مفاهيم  الفهم  بهذا  وت���روج  ال��دول��ة،  مقابل 
وال��ن��م��وذج،  اخلصوصية،  قبيل  م��ن  ط��ارئ��ة 
اإلص��اح.  مسمى  ذلك حتت  كل  واالستثناء، 
ف��ي ح��ش��ر جهود  امل��خ��اط��رة  م��ن ه��ن��ا تكمن 
العاملن للدين في اجتاه واحد وقد "يحسبه 

شيئا  يجده  ل��م  ج��اءه  إذا  حتى  م��اء  الظمآن 
ووج���د ال��ل��ه ع��ن��ده ف��وف��اه ح��س��اب��ه"، وم��ن ثم 
فإن مطلب اإلص��اح يقتضي اإلمل��ام الواقعي 
الفساد،  إلى  أدت  التي  باملشكات اجلوهرية 
وم��ح��اول��ة جت��اوزه��ا م��ن خ��ال منهج شامل 
للواقع  ثاقبة  ب��ق��راءة  األس��ب��اب،  يستحضُر 
املتغيرات احمللية والعاملية،  الفاسد، في ظل 
وي��رب��ُط اإلص����اح ب��امل��ق��اص��د ال��ض��روري��ة، ال 
يخبو  م��ا  س��رع��ان  مغرية  دن��ي��وي��ة  مبكاسب 
الزمن  من حيث  هامة  فرصا  فُتفّوت  بريقها، 
يلحظ  العزيز  للكتاب  القارئ  إن  والنتائج. 
بأبعادها  الفساد  مظاهر  بتشريح  قام  كيف 
العقدية واخللقية واالقتصادية، وكيف أرشد 
أفضل  وكان  إلصاحها.  الشامل  املنهج  إلى 
من حمل مشعل اإلصاح والتغيير هم األنبياء 
دعوتهم  ك��ان��ت  ال��ذي��ن  ال��س��ام،  عليهم  ال��ل��ه 
على  واملصلحن  الدعاة  سبيل  ينير  نبراسا 
مدى التعاقب البشري، وكان من مميزات هذه 
الدعوات السعي إلصاح الفساد من منطلق 
الوالء لله ، وإصاح العقيدة وحمايتها من 
بالعبودية  واخلضوع  والضال،  االنحراف 
املقصد  ه���ذا  يتحقق  وال  ال��ع��امل��ن،  رب  ل��ل��ه 
العظيم إال من مدخل إصاح العقول بتنقيتها 
من اخل��راف��ات وال��ض��االت وه��ذا املعنى هو 
من  أرسلنا  �وم��ا  تعالى:  قوله  م��ن  املستقى 
قبلك من رسوٍل إلى يُوَحى إليه أنه ال إله إال 
أنا فاعبدون� )األنبياء: 25(، يقول ابن عاشور: 
"وليس ذكر هذه اجلملة ملجرد تقرير ما قبلها 
تبعا  التقريَر  أف���ادت  وإن  التوحيد  آي  م��ن 
لفائدتها املقصودة. وفيها إظهار لعناية الله 
تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر، وقطع 
دابره إصاحا لعقولهم، بأن ُيزاَل منها أفظُع 

خطل وأسخُف رأي" )التحرير والتنوير49/17(.
عليهم  األن��ب��ي��اء  مسيرة  ف��ي  امل��ت��أم��ل  إن 
السام يدرك أنهم أول من قاد سفينة اإلصاح 
والتغيير، لكنهم ظلوا في دعواتهم مشدودين 
اإلص��اح��ي.  عملهم  ف��ي  ال��ع��ق��دي  البعد  إل��ى 
ي��ق��ّص قصصهم مع  ال��ك��رمي ح��ن  وال���ق���رآن 
أق��وام��ه��م، ي��ب��ّن ك��ي��ف ك���ان ه����ؤالء األن��ب��ي��اء 

في  الفساد  بقضايا  منشغلن  السام  عليهم 
مظاهرها  يستنكرون  فكانوا  مجتمعاتهم، 
كلَّه  اجل��ه��د  يستفرغوا  ل��م  لكنهم  املختلفة، 
بالنهي عن الفساد اجلزئي الذي جُتّليه مظاهر 
ك��ل وف��س��اد، وإمن��ا  االع��ت��ال بحسب طبيعة 
كانوا ينهون عن الفساد في األرض، ويسعون 
إلى اإلصاح من خال ربط هذا العمل بالوالء 
لله ، فتصحيح العقيدة كان الهّم األساس، 
ولقد أكد القرآن هذه احلقيقة، في قوله تعالى: 

اعبدوا  أن  رس��وال  أم��ة  كل  يف  بعثنا  �ولقد 
وكان   ،)36 )النحل:  الطاغوت�  واجتنبوا  اهلل 
لكم  �إين  تعالى:  الله  قول  دعواتهم  شعار 
وردت  وأطيعون�)1(  اهلل  فاتقوا  أمني  رسول 
الشعراء في  هذه اآلية ست مرات في سورة 
حق  في  اآليات178-162-143-125-107 
نوح و هود و صالح و لوط، و شعيب عليهم 
السام، و في سورة الدخان في اآلية 18 في 

حق موسى �. واملعنى أّن في دعوة األنبياء 
د الوسائل بتعّدد  وحدة القصد والهدف، وتعدُّ
م��ن أج��ل إص���اح ظرفي  ال��ف��س��اد، ال  مظاهر 
يستهدف استئصال الفساد املستشري اآلني 
رب��ط اإلص��اح اجلزئي  إط��ار  فقط، ولكن في 
بالتغيير الشامل في املجاالت املختلفة: فحن 
الواجب  يصبح  وشركا  كفرا  الفساد  يغدو 
الدعوة  فتكون  الكفري،  الواقع  تصحيح هذا 

ال��ش��رك  ل��وث��ة  م��ن  ال��ن��ف��وس  لتطهير  م��ل��ّح��ة 
مبظاهره  االنشغال  قبل  املختلفة،  بتجلياته 
بأشكالها  األصنام  تكن  لم  ولذلك  الظاهرة، 
البارزة، وأعدادها الكثيفة هي الشغَل الشاغَل 
إلبراهيم �، وإمنا كان الهمُّ حتطيمها في 
القلوب، َحّطم إبراهيم � أصناما ظلوا لها 
والغفلة،  ْكرة  السَّ من  القوم  عاكفن،إليقاظ 
إلى  العقلي  وال��ب��ره��ان  باحلجة  لهم  دع���وًة 
�قال  تعالى:  ق��ال  بالعبادة،  اخل��ال��ق  إف���راد 

أفتعبدون من دون اهلل ما ال ينفعكم شيئا 
وال يضرُّكم أّفٍ لكم وِلما تعبدون من دون 

اهلل أفال تعقلون� )األنبياء:  67-66(. 
وه���ذا نبي ال��ل��ه ص��ال��ح � ت��وّس��ل في 
اإلص����اح ِب��َل��ْف��ت ال��ن��ظ��ر إل���ى ش��ي��وع ال��ت��رف 
�أتتركون  بالقول:  فنهض  والتكبر،  والبذخ 
وزروع  وع��ي��ون  جنات  يف  آمنني  هاهنا  م��ا  يف 
وخنٍل َطلُْعها هضيٌم وتحنتون من اجلبال بيوتا 
-146 )الشعراء:  وأطيعون�  اهلل  فاتقوا  َفِرهني 
150(. وحن أراد هود � أن يعالج ظاهرة 
االستبداد السياسي والطغيان وما يتبعهما 
هًا قوَمه  من ظلم، كان املسلك عقديا، فقال منبِّ
آية  ريع  بكل  �أتبنون  الفساد:  طبيعة  إلى 
ختلُدون  لعلكم  مصانَع  وت��خ��ذون  تعبثون 
اهلل  ف��ات��ق��وا  ج��ب��اري��ن  بطشتم  بطشتم  وإذا 

وأطيعون� )الشعراء:  131-129(. 
وفي جتربة نبي الله لوط � وقد ُأرسل 
املصادمة  الفاحشة  فيهم  ش��اع��ت  ق��وم  إل��ى 
ل��إلص��اح ه��و األم��ر  امل��دخ��ل  ف��ك��ان  للفطرة، 
لهم أخوهم  ق��ال  �إذ  ت��ع��ال��ى:  ق��ال  ب��ال��ك��ّف، 
فاتقوا  أمني  رس��ول  إين لكم  تتقون  أال  لوط 
أجر  من  عليه  أسألكم  وم��ا  وأطيعون  اهلل 
الذكران  أتأتون  العالمني  إن أجري عىل رب 
من العالمني وتذرون ما خلق لكم ربكم من 
أزواجكم بل أنتم قوم عادون� )الشعراء: 161-
السبق  لهم قصب  كان  آخ��رون،  وق��وم   .)166
فكانت  االق��ت��ص��ادي،  للفساد  التأسيس  ف��ي 
فجاءهم  امل���ي���زان،  ف��ي  التطفيف  ج��ري��رت��ه��م 
شعيب � ينهاهم عن هذا الفساد ويذّكرهم 
بالله ولزوِم تقواه، قال تعالى: �إذ قال لهم 
شعيب أال تتقون إين لكم رسول أمني فاتقوا 
أجر  من  عليه  أسألكم  وم��ا  وأطيعون  اهلل 
إن أجري إال عىل رب العالمني أوفوا الكيل 
بالُقسطاس  وال تكونوا من اخملسرين وزنوا 
وال  أش��ي��اءه��م  ال��ن��اس  تخبسوا  وال  المستقيم 
-177 )ال��ش��ع��راء:  مفسدين�  األرض  يف  تعثوا 

.)183
ال��ك��رمي � في  وك��ذل��ك ك��ان ش��أن النبي 
بداية دعوته، في مرحلة كان فيها املسلمون 
مستضعفن في األرض تعوزهم سبل التمكن 
يخافون أن يتخّطفهم الناس قبل أن ُيؤويهم 
الله بنصره ويرزقهم من الطيبات، لم ينشغل 
وجتلياتها  ال��ع��ق��دي  ال��ف��س��اد  مب��ظ��اه��ر   �
ال��واق��ع،  ف��ي  كثرتها  م��ن  ب��ال��رغ��م  الصنمية 
بقدر ما كان يريد تنقية النفوس من شوائب 

الضال
العقدي، من صنمية تشكلت في النفوس، 
ظلت  ال��ت��ي  ب��امل��س��اوم��ات   � ينشغل  ول���م 
أسلوبا متكررا مسايرا في كل عصر لإللهاء 
ف��ي زم���ن املقايضة  ال��ك��ب��رى،  ع��ن األه�����داف 
املاكرة "نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما"، 
مال  اآلنية من  واملكاسب  املغريات  ُت�ْث�ِنه  ولم 
وجاه ومنصب وسلطة، بل ظّل � متطلعا 
إلى التغيير املتدرج الشامل، ألنه � –وهو 
د بالوحي- يعلم أن قضية اإلسام هي  املسدَّ
مغنم  أو  مغٍر  منصب  يحسمها  أن  من  أكبر 
ُمبهر، ألنها قضية والء في  ُمكثر، أو مكسب 
ودون  ولشريعته،    لله  احلياة  مناحي  كل 
الكبير معاناة ومصاعب  الهدف  حتقيق هذا 

وصبر وعمل.

سبــيــــــــل اإلصــــــــــالح
د . كمال الدين رحموني
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إن مللطلللللب اإلصللللللاح يللقللتللضللي اإلملللللللام اللللواقلللعلللي بللاملللشللكللات 
اجلللللوهللللريللللة الللللتللللي أدت إللللللى الللللفللللسللللاد، ومللللحللللاولللللة جتلللللاوزهلللللا مللن 
خللال منهج شامل يستحضُر األسللبللاب، بللقللراءة ثاقبة للواقع 
الفاسد، في ظل املتغيرات احمللية والعاملية، ويربُط اإلصاح 
باملقاصد الللضللروريللة، ال مبكاسب دنيوية مغرية سللرعللان ما 
يخبو بريقها، فُتفّوت فرصا هامة من حيث الزمن والنتائج.
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بدأنا في احللقة املاضية احلديث عن كيفية كتابة ثالثة أنواع 
عبارة عن  وثالثها  البنوة،  وثانيها  البسملة،  أوالها  الكلمات:  من 
مقابلة بني التذكير والتأنيث في عدد من الكلمات التي ال يفرق بينها 
في احلالتني إال بإضافة حرف الهاء في آخرها. وقد بدأنا بشكل 
يتضمن  جني  البن  نصا  بخصوصها  أثبتنا  التي  البسملة  كتابة 
ألداء  ذاك  أو  الشكل  بهذا  كتابة همزة  أح��وال  عبارات تنص على 
وظيفة معينة، وأشرنا بعد هذا إلى عدد األلفات املتنوعة الوظائف 
التي من بينها همزة الوصل، وأشرنا إلى أن ابن جني اقتصر على 
بقوله:  الداللية  منهما  كل  وظيفة  وحدد  والقطع،  الوصل  همزتي 
"فهمزة القطع هي التي ينقطع –باللفظ بها- ما قبلها عما بعدها"، 
الوصل؛  االبتداء وحتذف في  التي تثبت في  الوصل هي  "وهمزة 
ألنها إمنا جيء بها توصال إلى النطق بالساكن ملَّا لم يكن االبتداء 

به، فإذا اتصل ما بعدها مبا قبلها حذفت لالستغناء عنها".
هكذا نالحظ أن مضمون العبارة أعاله التي تتحدث عن حالتي 
كتاب همزة الوصل ال تنطبق على كتابة البسملة "بسم الله- باسم 
كتبت  أنها  حني  في  الهمزة،  حذفت  االس��م  ه��ذا  بداية  ففي  الله" 
في غير ذلك؛ وهذا عكس القاعدة العامة التي تقول بكتابتها في 
البداية وحذفها في غير ذلك، فكيف ميكن تعليل هذه احلالة، وهل 

لها من وظيفة إضافية؟
ميكن تعليل هذه املسألة بعلتني هما:

-إذا  ال��ل��ه"  "بسم  "تكتب  ق��ال:  قتيبة حيث  اب��ن  أورده  م��ا   - أ 
افتتحت بها كتابا، أو ابتدأت بها كالما- بغير ألف؛ ألنها كثرت في 
هذه احلال على األلسنة في كل كتاب يكتب، وعند الفزع واجلزع، 
وعند اخلير َيِرُد، والطعام ]237[ يؤكل، فحذفت األلف استخفافا. 

فإذا توسطت كالمًا ُأثبتت فيه األلف" )أدب الكاتب، 184(.
ال  البسملة  كتابة  قتيبة حلالتي  ابن  قدمه  الذي  التعليل  هذا 
ينطبق في ظاهره على الوصف الذي من أجله يؤتى بهمزة الوصل 

الواقع عكس الظاهر  كما ذكره ابن جني في النص السابق، لكن 
عندما نقارن بني تعليلي كتابة همزة الوصل بصفة عام الذي هو 
"التوصل إلى النطق بالساكن"، وبسبب حذفها في بداية البسملة 
الذي هو االستخفاف، فاألمر في احلالتني يتعلق باجلانب اجلمالي 
لقواعد اللغة العربية، فكلٌّ من عدم بداية النطق بالساكن، أو حذف 
الله"  "بسم  الكلمة استخفافا كما هو احل��ال في  أح��رف  حرف من 
التمثيل  النطق ميكن  في  اخلفة  أي  املسألة؛  فهذه  ذلك.  على  يدل 
لها بعدد من القواعد في اللغة العربية نذكر منها أمثلة فقط مما 
أورده الثعالبي حتت عنوان: "فصل مجمل في احلذف واالختصار" 
يقول فيه: ".. ومن ذلك حذف حرف النداء كقولهم: زيد تعال، وعمرو 
اذهب. أي يا زيد ويا عمرو، وفي القرآن الكرمي �يوسف أعرض 

عن هذا�؛ أي يا يوسف..." )فقه اللغة وسر العربية 340(.
ف��ي احللقة  أوردن���اه الب��ن جني  ال��ذي  النص  ف��ي  أثبتنا  وق��د 
املاضية )26( أنواع الكلمات التي تبتدئ بهمزة الوصل وعدد كل 
نوع منها أو أغلبه، وميزنا كل نوع بالرقم الذي يناسبه فرقم )1( 
ميثل كل احلاالت التي حتذف فيها همزة الوصل قياسا على "بسم 
الله" من أول الكالم في حني أن رقم )2( يشير إلى كتابتها قياسا 

على "باسم الله" في سياق الكالم.
عامة  بصفة  لأللفات  فصال  خصص  الثعالبي  أن  رأينا   - ب 
وسمى وظيفة كل ألف باملضاف إليه، وبناء على هذا نرى أن االسم 
وقع  إذا  منه  الوصل  همزة  ح��ذف  علة  مناقشة  بصدد  نحن  ال��ذي 
في بداية الكالم "بسم الله" نرى أن هذا االسم مضاف إلى اسم له 
خصوصيته "الله"، ولذا يكتسب منه ميزة خاصة كما هو معروف 
في العالقة الرابطة بني املضاف واملضاف إليه. ولعل هذا ما مييز 
الواقع  في  وهو  األسماء،  بقية  عن  به  االبتداء  أثناء  االس��م  حالة 

كذلك! 
ثانيا: أي النوع الثاني من الكلمتني اللتني تكتب فيهما همزة 
معنى  الكتابة  من  شكل  بكل  لتفيد  أخ��رى  وحت��ذف  ت��ارة  الوصل 
النوعني  لهذين  مفصلة  أمثلة  نعرض  ول��ذا  "البنوة"؛  هي  خاصا 
التي  القاعدة  وفق  التي متيزه  داللته  محاولني ضبط  الكتابة  من 

تضبطه فيما يلي:

سليم  والترقيم،  اإلم���الء  م��ب��ادئ  تعلم  ف��ي  أساسيات   <
سالمة الروسان، ط. ثانية 1989م.

> أصول اإلمالء، د. عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، 
دمشق، ط. الثالثة، 1994م.

> اإلمالء العربي امليسر الشامل املجدول، فيصل حسني 
القرآن ودار ابن كثير، عجمان  طحيمر العلي، مؤسسة علوم 

وبيروت 1990م.
القلم  دار  م��اي��و،  محمد  ال��ق��ادر  عبد  املبسط،  اإلم���الء   <

العربي، حلب، ط. ثانية، 1425ه�/2004م.
> اإلمالء امليّسر، زهدي أبو خليل، دار أسامة، عمان، ط. 

أولى، 1419ه�/1998م. 
العربية، حلمي محمد عبد  الكتابة  في  اإلمالء واخلّط   <

الهادي، ط. أولى، 1985م.
> تاريخ الكتابة العربية وتطورها وأصول اإلمالء العربي، 

محمود حاج حسني، وزارة الثقافة، دمشق 2004م.
> الترقيم، عبد الرؤوف املصري، مكتبة االستقالل، عمان، 

1921م.
> الترقيم وعالماته في اللغة العربية، أحمد زكي باشا، 
تقدمي وعناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، 

حلب، ط. الثالثة، 1416ه�/ 1995م. 
> تسهيل اإلمالء، فهد أحمد اجلباوي، دار القلم، دمشق، 

ط. الثانية، 1422ه�/ 2001م.
مصر  الشرباصي،  السعيد  العربية،  الكتابة  تطور   <

1946م.
1946م.  األول  ف��ؤاد  مجمع  العربية،  الكتابة  تيسير   <

ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 1961م.
أحمد  ود.  نبوي  العزبز  عبد  د.  الهمزة،  كتابة  تيسير   <

طاهر، القاهرة 1989م.
نبيل  الترقيم،  وعالمات  اإلم��الء  قواعد  في  اخلالصة   <

مسعد السيد غزي، دار غريب، القاهرة، 2000م. 
الطيب، دار  اإلم��الء، د.عبد اجل��واد  > دراس��ة في قواعد 

األوزاعي، ط. ثانية، بيروت 1406ه�/1986م.
> قواعد الكتابة والترقيم واخلط، سليم سالمة الروسان، 

عمان، ط. أولى، 1989م. 
> الكامل في اإلمالء، كمال أبو مصلح، املكتبة احلديثة، 

بيروت، ط. أولى، 1973م.
1913م،  القاهرة  وال��ي،  حسني  الشيخ  اإلم��الء،  كتاب   <

ودار العلم، بيروت، ط. أولى 1985م.
دار  مصطفى،  علي  الله  عبد  اإلم��الء،  وقواعد  الكتابة   <

القلم، ط. أولى، دبي 1990م. 
الشروق  دار  ال��ده��ان،  سامي  د.  الهمزة؟  تكتب  كيف   <

العربي، بيروت وحلب، بال تاريخ. 
والتوزيع،  للنشر  اليمامة  مامو،  محمد  اإلم��الء،  آلل��ئ   <

دمشق وبيروت، ط. الرابعة، 1426ه�/ 2005م.
> اللغة العربية ومشاكل الكتابة، البشير بن سالمة، الدار 

التونسية 1971م.
> املرجع في قواعد اإلمالء، راجي األسمر، جروس برس، 

ط. أولى، طرابس، لبنان.
> املرشد في اإلمالء، محمود شاكر سعيد، ط. ثالثة، دار 

الشروق، عمان 1998م.
> املرشد في كتابة الهمزات، جالل صالح، دار الزايدي، 

الطائف، ط. أولى، 1979م.
بدوي  يوسف  العربي،  واخل��طّ  اإلم��الء  في  املستشار   <
كثير،  اب��ن  دار  السيد،  محمد  وأحمد  أحمد  احل��اج  ويوسف 

دمشق، ط. أولى 1994م. 
> نخبة اإلمالء، عبد الفتاح خليفة، مصر 1345ه�.

أحمد  د.   ، واحل��لّ املشكلة  العربي:  اإلم��الء  في  الهمزة   <
اخلراط.

مصطفى  لغوية،  دراس���ة  العربية،  اللغة  ف��ي  الهمزة   <
التوني، القاهرة 1990م.

النجار،  شوقي  أحمد  د.  وعالجها،  مشكالتها  الهمزة   <
الرياض 1984م. 

الفرخ، دار  > الواضح في اإلم��الء العربي، محمد زرق��ان 
هدى وهبة، ط. األولى 1413ه�/ 1993م.

د. احلسني كنوان

اللغة العربية لغة القرآن الكرمي:  مباني و معاني)27(
ومناذج أمثلة  اإلمالئي"   "املستوى  الكتابة:  شكل   -  1
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هذه ثمانية أحوال لكتابة كلمة "البنوة": ]بن، ابن[ لكل حالة منها 
نوعان:  كتابتها  تعليلها اخلاص، وهي في مجملها من حيث شكل 
نوع يكتب بدون ألف الوصل، وهما نوعان فقط، هما رقم)1( ورقم)7(. 
ونوع تثبت فيه ألف الوصل، وهو الستة أنواع الباقية هي أرقام )2( 
)3( )4( )5( )6( )8(. وقد سجل ابن قتيبة تعليال خاصا بكل مثال مما 
أورده في كتاب تقومي اليد، باب ألف الوصل في األسماء في كتابه 

"أدب الكاتب". ومنه جردنا األمثلة املرقمة أعاله ولذا سنحاول حتديد 
وظيفة كل مثال بشكل نوع كتابته وعلتها، مقرونة بعبارة ابن قتيبة 
كما هي في النص املذكور، ثم نناقش في النهاية الفرق بني وظيفتي 
كتابة ألف الوصل في الكلمة أو حذفها باعتبارها قيمة خالفية، وذلك 

في احللقة القادمة إن شاء الله تعالى. 

املثال

1

2

3

4

5

6

7

8

ة في سياقها اخلاص شكل كتابتها والقاعدة التي متيزهكلمة الُبُنوَّ
أ- هذا محمد بن عبد الله

ب- رأيت محمدًا بن عبد الله
ج- مررت مبحمد بن عبد الله

بن متصل باالسم وهو صفة "يكتب بدون ألف"

أ- هذا زيٌد ابنك
ب- هذا زيٌد ابن عمك
ج- هذا زيٌد ابن أخيك

بن مضاف إلى كاف اخلطاب "يكتب باأللف"

أ- أظن محمدا ابن عبد الله
ب- كان زيد ابن عمرو

ج- قال تعالى: �وقالت اليهود عزير ابن اهلل 
وقالت النصارى المسحي ابن اهلل�

بن خبر )في األصل قبل دخول النواسخ علىاجلملة(
"يكتب باأللف"

أ- قال عبد الله وزيٌد ابنا محمد كذا وكذا
بن مثنى "يكتب باأللف"ب- أُظنُّ عبد الله وزيدًا ابني محمد

بن لم يذكر اسم قبله "يكتب باأللف"جاءني ابن أخي عبد الله

بن منسوب إلى غير أبيه  "يكتب باأللف"أ- هذا محمد ابن أخي عبد الله

بن منسوب إلى لقب يغلب على أبيه "يكتب بدون ألف"أ- زيد بن القاضي ومحمد بن األمير

أ- هذه هند ابنة فالن
ب- هذه هند بنت فالن

قال تعالى: �ومريم ابنة عمران� )التحرمي: 12(
األمر يتعلق بالتاء التي تكتب مربوطة عندما

 تكتب ألف ابنة، ومبسوطة عند حذفها)بنت(.

من الكتب احلديثة في قواعد 
اإلمالء والكتابة العربية



ون��ك��ت��ب ال���ّش���ع���ر، ون���ح���ّب ال��ش��ع��راء 
نقرأ  ونحن  وب��ه��م،  ب��ه  أنفسنا  وتنتشي 

ال��ق��ص��ائ��د ال��ق��دمي��ة ون��ت��وّق��ف ع��ن��د حياة 
ون��ش��وة  األط����ال  تلبسنا  وم��ن��ش��ئ��ي��ه��ا،  أص��ح��اب��ه��ا 
اخللود مع املعلقات، واملجون واإلغراق في اجلسد 
م���ع ع��م��ر ب���ن أب���ي رب��ي��ع��ة واألح������وص، واحل��ك��م��ة 
وال��زه��د م��ع زه��ي��ر ب��ن أب���ي سلمى وامل��ت��ن��ب��ي وأب��ي 
العتاهية، والتشاؤم والتذمر مع أبي ذؤيب الهذلي 
وأبي العاء املعري، والبكاء على املدن مع ابن هانئ 
حيث  هناك  بعيدا  نرحل  نباتة،  وابن  األندلسي 
سؤاال  لنسأل  البشر،  أع��راق  في  ممتدة  القصائد 
غواية  الشعر  وه��ل  الشعراء؟  يكتب  مل��اذا  وجيها. 

يتفّن في حتسينها من رّشوا مباء عبقر؟.
ت��ط��ّل م��ن ب��ع��ي��د أم ج��ن��دب وخ��ن��س��اء صخر، 
والفارعة ورابعة العدوية وليلى األخيلية، وواّلدة 
اجلعّار  وعلّية  الباعونية  وعائشة  املستكفي  بنت 
وعاتكة اخلزرجي وكثيرات هّن ممن عشقن سحر 
يعّتقها  إنسانية  أنفاس  الشعر  أّن  ليؤّكدن  الكام 
الكام، ويحرسها وجد الداخل املليء باإلحساس، 
حتى إذا خان هذا اإلحساس صاحبه خرج الشعر 
أو  ُيحتوى  أو  ُيقرأ  يكاد  ال  باهتا  الناس  عالم  إلى 

َيعيش.
أشعارنا أنفاس، فإذا خان الّنفس، خان الشعر 
ثيابا  ول��ب��س  ب��ال��ّن��ور  املغّلفة  ال��ك��ام  تسابيح  ك��ل 
املبتذلة  الكلمات  من  جعل  من  به  تباهى  قشيبا 

والنابية واملرذولة سيرته في حكايات اإلبداع.
ف��ه��ل ي��ت��ف��ّرد ال��ش��اع��ر مل��ج��رد ال��ك��ت��اب��ة ب���أوزان 
ال���ف���رادة  م��ع��ط��ى  أّن  أم  ُع���ْش���ِب���ّي���ة،  وأف���ك���ار  وص����ور 
حلركية  ي��ؤّس��س  رفيع  بخيط  يرتبط  واإلب����داع 

إاّل  ك دالالت  ّ حُت��رِ إنسانية تضمن توّهجها حني 
في خطاب االستثناء، وتنفتح على رؤيا اإلنسان 
َعَراءُ  }والشُّ  : بقوله  املوصولة  واحل��ي��اة  وال��ك��ون 
َُّهْم ِف كُلِّ َواٍد يَِهيُموَن  يَتَِّبُعُهُم الَْغاُووَن أَلَْم تََر أَن
َّ��ِذي��َن آََم��ُن��وا  َّ��ُه��ْم يَ��ُق��ولُ��وَن َم��ا َل يَ��ْف��َع��لُ��وَن ِإلَّ ال َوأَن
َوانَْتَصُروا  َ كَِثيًرا  اللَّ َوذَكَُروا  اِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا 
َِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنَقلٍَب  ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا َوَسَيْعلَُم ال

يَْنَقِلُبوَن{.
وح��ك��اي��ة  ح��ك��اي��ة  االس��ت��ث��ن��اء  "إاّل"  م��س��اح��ة 
وهداية،  غواية  أيضا  االستثناء  "إاّل"  ومساحة 
اسمه اإلمي��ان، ميزان  والهداية حّد  الغواية  وبني 
ال��ل��ه ال���ع���ادل ف���ي ت��ص��ن��ي��ف ش��ع��ر ال��غ��واي��ة وش��ع��ر 
ال��ه��داي��ة، ه��ذا األخ��ي��ر ال��ذي إذا وق��ر اإلمي���ان في 
قلب صاحبه، حتّرك القلم ليكتب الّنافع والّراقي 
والسامي واجلميل، يباركه في ذلك ماك الشعر 
الذي أعتقد بوجوده مؤازرا للشاعر املؤمن متاما 
يهجو  وه��و  ثابت  بن  حسان  القدس  روح  آزر  كما 

كفار قريش. 
ليست "إاّل" أداة عابرة في سورة الشعراء، إنها 
أداة التأكيد على وجود شاعرين في عالم الشعر 
يكون كاهما قائدا للعاّمة مبا يقول مع فارق في 

حموالت الطرفني.
اّتزان الشاعر في اعتقادي مشفوع  إّن موطن 
باإلميان، فإذا سقطت الصفة سقط الشعر وأصبح 
ال��ش��اع��ر على  ل��ل��غ��واي��ة. فيحمل  ي��ؤس��س  م��رب��ك��ا 

القدح والقذف واالبتذال وهتك األعراض.

إاّل  يسلكه  ال  وع���ر  ال��ش��ع��ر  ط��ري��ق 
الكل فقد  ف��إذا خ��اض فيه  ال��ع��ارف��ون، 
بريقه، وتكالب عليه الواهمون ال يشّدهم 
للقول هدف أو بعد أو مقصد، وإّنا متاه الطريق 
البعد  ووه��م  املقصد  ووه��م  ال��ه��دف  بوهم  امل���ورق 
الشعر،  شيطان  يسكن  أين  األن��ا  بتضخم  املغّلف 

ويعثو فيه فسادا.
أج��م��ل،  التخييل  وت��وس��ي��ع  ج��م��ي��ل،  اخل��ي��ال 
نشوة  تنتهي  ابتذاال،  التخييل  يكون  حني  ولكن 
أس��وء  هنا  عبقر  ويصبح  ق��رض��ه،  ون��ش��وة  الشعر 
قرين ألنه يصدر لنا شاعرا ال يضيف للبشرية 
ما يوسع مدارك اإلحساس بقيمة احلياة، وقيمة 
الشك  باب  يفتح  وإّن��ا  اإلنسان،  وقيمة  الوجود 
ويصبح  ي��أم��ل،  وفيما  يعتقد  وفيما  يفّكر  فيما 
تدفعهم  أو  فيه،  الناس  تزّهد  بوساوس  محاصرا 
ألن يغرفوا من أودية الهوى والعبث ما يجعل من 
الكلمة خطايا لسان يتحرك فيها الفراغ وينتشي 
فيها الكذب ويبحر فيها الغواة حيث ال حد فيها 

فيها  ق��ي��د  وال  ل��ش��اط��ئ، 
فيها  وج�����ود  وال  مل���ك���ان، 
بنفحات  ت��زه��ر  إلن��س��ان 

وجوده األكوان.
ظل  ف��ي  نحتاج  فهل 
هذا الهرج الشعري الذي 
يلّف عالم الكتابة اليوم 
شعراء  فكرة  تفعيل  إل��ى 

االستثناء؟

ج���اءت���ن���ي حت���م���ل ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
احل��رق��ة وح��زم��ة م��ش��اري��ع ت��ري��د أن 
ت��ن��زل��ه��ا م����ن خ�����ال م���وق���ع حت��م��ل��ه 
ك���ل م���ا ي��خ��دم اإلس�����ام، وق���ال���ت إن 
للمتشككني  محطة  ت��ري��ده  موقعها 
واحلائرين واألواب��ني، وحدثتني عن 
إلعانتها  دعوتهم  في  أحلفت  علماء 
لم  لكنها  املوقع  وإغناء  توجيه  على 
تصادف إال تأجيا ثم صمتا كصمت 

القبور.
ال��ب��رود  ذل��ك  تفسير  تستطع  ل��م 
مشروع  إزاء  فعلهم  رد  طبع  ال���ذي 
أرادته شموليا وسعت إلى املختصني 
لتجيب عن أسئلة حارقة غدت تؤثث 

املشهد الديني اجلديد..
ربانيني  علماء  تريد  إنها  قالت 
رفيع  وخلق  رص��ني  بعلم  يخوضون 
ف���ي ال����رد ع��ل��ى امل��ع��ارض��ني إلي��ق��اف 
من  التكفير  بصفات  التنابز  نزيف 
والعمالة  العلمانية  وص��ف��ة  ج��ه��ة، 

واالستاب من جهة أخرى.
وشعورها  حيلتها  وقلة  صدقها 
الصفيح  ع��ل��ى  وض��ع��ن��ي  ب��ال��غ��رب��ة 
أرى  وأن��ا  النهضة  لسؤال  الساخن 
ف��ي بحر جلي  ع��زالء تتخبط  ع��زائ��م 
من الامباالة أو االنخراط في الورش 
بالعاملنينْ  أشبه  وأصحابها  اخلطأ، 
يريدان  عمارة  سالم  صعدا  اللذين 
ال��ع��م��ل ب��ه��ا، وك���ان ط��اب��ق السطوح 
ناطحة  بعيدا جدا في  يريدانه  الذي 
س���ح���اب، وامل���ص���ع���د م��ع��ط��ل، فظا 
أحد  توقف  وفجأة  ال���درج،  يرتقيان 
ال��ع��ام��ل��ني وق�����ال ل��ص��دي��ق��ه: ع��ن��دي 
فقد  أما اجليد  خبران، جيد وس��يء، 
السطح،  ط��اب��ق  إل��ى  أخ��ي��را  وصلنا 

العمارة  ه��ذه  أن  فهو  ال��س��يء  وأم���ا 
ليست هي املقصودة..

وضعنا  ت��ران��ا  أخ���رى،  وبصيغة 
أق����دام����ن����ا ع���ل���ى س���ك���ة االن����ط����اق 
احلضاري أم تراها كما تقول العرب 
حتى  وال  طحني  ب��ا  أب��دي��ة  جعجعة 

قشور النخالة؟. 
هبات  م��ن  اللحظة  ن���راه  م��ا  إن 
دي��ن��ي��ة ع��ل��ى ص��ف��ح��ات ال��ف��اي��س��ب��وك 
وال���وات���س���اب، وال��ت��ي حت��م��ل مئات 
ال��ف��ي��دي��وه��ات وال��ق��ص��ص ال��دي��ن��ي��ة 
تفاسير وشروح  وزحمة  بل  املأثورة 
كشوفا  طياتها  ف��ي  وت��ق��دم  دي��ن��ي��ة، 
م��ذه��ل��ة ف��ي ع��ل��وم اإلع��ج��از ال��ق��رآن��ي 
ووص����ف����ات خ���ارق���ة ل��ل��ح��اق ب��رك��ب 
أن  يستخلص  امل��رء  لتجعل  املؤمنني 
ص��ف��ارة ان��ط��اق ال��ق��ط��ار ت��وش��ك أن 
ترتفع مدوية للعاملني، لكن التمحيص 
ال���زخ���م يجعل  ف���ي ه����ذا  وال���ت���أم���ل 
التكالب  أم��ام ض��راوة  يتساءل  امل��رء 
ال���ع���دوان���ي ع��ل��ى ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي 
مبسكنات  يتعلق  األم���ر  يكن  ل��م  إن 
يتناولها رواد هذه املواقع فتضعهم 
في صورة إقاع وهمي وقناعة تامة 
بأن اإلس��ام قادم وهو احلل بكبسة 
على الزر، ويكفي املسلم أن يتخذ له 
ركنا مكينا من عزلة عبادات، يزينها 
مبعامات رفيعة لينهار جدار الباطل 
وت���أت���ي ال��ن��ه��ض��ة راغ���م���ة وك��س��اح��ر 
النهضة  لبيك  "شبيك  هاتفة  القمقم 

بني إيديك"..
وقد ذكرني هذا الوضع املشبوه 
ب��ال��ق��ص��ة ال��ع��ج��ي��ب��ة ال���ت���ي أورده�����ا 
في  امل��درس��ي"  "تقي  اإلي��ران��ي  املفكر 
منطلقاته  اإلسامي  "املجتمع  كتابه 
إن فضل  امل��درس��ي  يقول  وأه��داف��ه". 

ال��ع��اب��د كبير وي��س��وق  ال��ع��ال��م ع��ل��ى 
ق��ص��ة ال��ع��اب��د ال���ذي ق��ض��ى زم��ن��ا في 
لله  ك��رمي  ملك  فقال  الله،  يعبد  سفح 
سبحانه: إلهي عبدك هذا يعبدك ليل 
عنده،  انزل  الله سبحانه:  قال  نهار، 
اعبدني معه، فنزل فرحب به العابد، 
وأثناء احلديث معه قال العابد للملك 
الله  أن  وهو  يحيره،  هناك شيئا  إن 
املروج  في  يرعى  له  حمارا  يتخذ  لم 
وك��ان  ب��ال��ع��اب��د،  احمل��ي��ط��ة  الفسيحة 
حملدودية عقله يظن أن لله حمارا وأنه 
عليه أن ينزله لتك املراعي الواسعة، 
وقال  سبحانه  الله  إلى  امللك  فصعد 
له: اآلن فهمت ملاذا لم تعطه على قدر 

عبادته، وإمنا على قدر عقله.
على  أعتمدها  ل��م  إي��اه��ا  القصة 
يشوبها  أن  خلشية  املصدر  مستوى 
أدرجتها حلمولتها  وإمن��ا  م��ا،  دخ��ن 
النبوية  لألحاديث  املوافقة  املجازية 
العالم على  الصحيحة حول أسبقية 
قال:  الباهلي  أمامة  أبي  فعن  العابد 
أحدهما  � رجان  الله  لرسول  ذكر 
الله  فقال رس��ول  عالم،  عابد واآلخ��ر 
�: »فضل العالم على العابد كفضلي 
 :� الله  قال رسول  ثم  أدناكم«  على 
السموات  وأه��ل  ومائكته  الله  »إن 
جحرها  في  النملة  حتى  واألرض���ني 
معلم  على  ليصلون  احل��وت  وحتى 
القصة  عرضت  وق��د  اخلير«.  الناس 
ملا لها من معاني توافق اخليط الذي 
شمولية  خيط  عليه،  القبض  نحاول 
اإلسام التي تعني ببساطة أن البناء 
تلك  األساسية،  بركائزه  إال  يعلو  ال 
وب��اء  وج��ه��دا  تدافعا  تتطلب  ال��ت��ي 
وفق تخطيط وتدبير تشحن بطاريته 

عبادات ربانية مخلصة وصادقة..

وال بديل عن مسار السنن الكونية 
في مدافعة احلق للباطل، تلك السنن 
ال��ت��ي س��ار وفقها األن��ب��ي��اء وال��رس��ل 
ف��ح��ص��دوا ال��ن��ص��ر وال��ت��م��ك��ني لدين 
د.  ويسوق  ح��ني.  بعد  ول��و  التوحيد 
محمد الصابي في كتابه املاتع "فقه 
النصر والتمكني" محطات مسار األلم 
الله تعالى فيقول:  واألمل مع أنبياء 
له  والتمكني  الله  منهج  انتصار  "إن 
وت��ع��رف ال��ن��اس ع��ل��ي��ه ي��ح��ت��اج إل��ى 
رجال يرفعون أصواتهم حتى يسمع 
اآلخرون"، ويستشهد من بني قصص 
أخرى بقصة غام األخدود العجيبة، 
ويدرج فيها ملحمة الصبر بني غام 
وراه�����ب وم��س��ت��ش��ار م��ل��ك، وك��اه��م 
عن  ليرجعوا  ش��دي��دا  ب��اء  سيبتلى 
دي��ن��ه��م، ل��ك��ن��ه��م أب�����وا وس��ي��ق��دم��ون 
ح��ي��ات��ه��م ف����داء ل��دي��ن ال��ت��وح��ي��د في 
أن  فكان  ومزلزلة.  جدا  قوية  مشاهد 

أسلم كل الناس.
متور  خافية  فأمور  وبالنتيجة 
ب��ه��ا ال��س��اح��ة اآلن ك��ال��ن��ق��اب وغ��ي��ره 
حت��ت��اج ق��ب��ل ال��وص��ول إل���ى عتبتها 
لوجدان  اجلدباء  األراض��ي  تخصيب 
ع��رف،  ذاق  م��ن  ألن  املسلمني؛  وعقل 
ومن عرف غرف كما يقول العارفون، 
ومع ذلك فإن رياح النهضة املباركة، 
والدخيلة،  األنواء األصيلة  كل  ورغم 

لتواصل الهبوب وإن فندوا.
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إني ألجد رياح النهضة
 لوال أن تفندون 1/2

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

بأقـالمهن

مدير  مكتب  ن��ح��و  األب  ت��وج��ه 
مؤسسة تعليمية يحتج:

ابنتي  ط��ردت  فانة  األستاذة   -
نهائيا من حضور مادتها..!

سأله املدير مستغربا:
- ملاذا؟!

رد األب بعصبية:
- ب��ع��د ن��ه��اي��ة ح��ص��ت��ه��ا، ق��ال��ت 
الب��ن��ت��ي: "أرج�����وك وأت���وس���ل إل��ي��ك 
ن���ه���ائ���ي���ا،  ح���ص���ص���ي  حت����ض����ري  أال 
النقطة  ذل���ك  م��ق��اب��ل  وس��أم��ن��ح��ك 

األولى!"
استغرب املدير أكثر، فهو يعرف 
ك��ف��اءة تلك األس��ت��اذة  منذ س��ن��وات 

وعاقتها الطيبة بتامذتها... 
سأله ثانية: 

- وملاذا طلبْت منها ذلك؟!
- ألن األستاذة حامل، في "حالة 

وحم"، فكرهْت ابنتي...
امل���دي���ر.. ظ��ه��رت حْبكة  ض��ح��ك 

الكْذبة، فاألستاذة عازبة...
حضرت التلميذة.. سألها املدير 

عن املشكل... غمغمت:
بعد  ف��ان��ة  األس��ت��اذة  دعتني   -
خ������روج  ال��ت��ام��ي��ذ، وق���ال���ت ل���ي إن 
مستواي الدراسي في تقهقر، وعلي 
أن أستغل ذكائي وأنتبه جيدا وأدع 
ال��ش��غ��ب داخ����ل ال��ق��س��م ألجن���ح في 

االمتحان.. 
- وق���ل���ِت ألب���ي���ك إن���ه���ا ط��ردت��ك 

بسبب وحمها وكرهها لك؟!
ردت باكية:

- ال ال.. قلت ذلك لزمائي حني 
خ��رج��ن��ا.. وش���اع اخل��ب��ر إل��ى أن بلغ 

أسرتي...!
صمتت حلظة وتابعت:

- ق��ل��ت ذل����ك ل���زم���ائ���ي، ألب���دو 
قوية غالبة!

 ذة. نبيلة عزوزي

احتجاج
و مـضـــــــــة

من 

أوراق  شاهدة

شعراء االستثناء...

دة. ليلى لعوير
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أمة اإلسالم أمة متميزة اصطفاها الله سبحانه 
وتعالى لتكون شاهدة على الناس، مصداقا لقوله 
َِّتُكونُوْا  ل َوَسطًا  ًة  أُمَّ َجَعلَْناكُْم  �َوكََذِلَك  تعالى: 
َعلَْيُكْم  الرَُّسوُل  َويَُكوَن  النَّاِس  َعَل  ُشَهَداء 
َشِهيداً� )البقرة: 143(، ومناط متيزها هو كونها 
الفطرة  يطابق  الذي  القيم  الدين  لرسالة  حاملة 
أشواقها،  ألعمق  ويستجيب  الفطرة،  ويخاطب 

ويستثير فيها مجمل طاقاتها ومكنوناتها.
ومن أخص خصائص ذلك التميز خلق احلياء، 
ولعل هذا املعنى مما يتضمنه قول رسول الله � 
بأن خلق اإلسالم احلياء. وإنه ألمر عجيب حقا، 
بل ومعجز حقا، ومن ثم فهو مثير ملكامن التساؤل 
والتفكير، ألن اصطفاء خلق بعينه من بني حشد 
وسمة  دين،  عنوان  ليكون  األخالق،  من  هائل 
متيزه عما سواه، دليل على كونه ميثل جوهرا من 
جواهر ذلك الدين، ومحورا يرتبط به ويدور حوله 

كثير مما سواه من القيم واألخالق.
ولعل مما يكشف وجها بارزا من وجوه هذه 
أدرك  مما  »إن   :� الله  رسول  حديث  احلقيقة، 
تستح  لم  إذا  األولى،  النبوة  كالم  من  الناس 
فاصنع ما شئت« )صحيح البخاري وابن حبان(، 
وصيغة احلديث وإن كان ظاهرها يكتسي معنى 
األمر، فإنها ليست من األمر في شيء، فاحلديث 
عن  تعبير  أبلغ  يعبر  املتميزة  صيغته  خالل  من 
فيها  يقترن  التي  النفس  سنن  من  ثابتة  سنة 
املشروط بالشرط، أو النتائج باملقدمات،، أو يدور 
يقول  كما  وعدما  وجودا  علته  مع  املعلول  فيها 

األصوليون.
وإن عملية استقرائية ألحوال األمة اإلسالمية 
اللحظة  منذ  أو  واملعاصرة،  عبر حقبها احلديثة 
التي بدأت تفقد فيها رواءها وتنسلخ عن جلدها، 
لتكشف بكل جالء، عن أن قابلية األمة للتخلي عن 
خصوصيتها والتفريط في هويتها، تتناسب طردا 
من حيث قوتها، مع مقدار ضمور خلق احلياء في 
نفوس الناس، على اختالف مستويات ذلك احلياء 
ودرجاته وجتلياته. وأسطع جتل للحياء هو ذلك 
املوصول بصفة الوجل من الله جل جالله، النابع 
من علم صحيح بصفاته العال وأسمائه احلسنى، 
وبحقوقه على العباد،، ويعكس ملمحا من مالمح 
البصري  احلسن  اإلمام  جواب  التجلي،  ذلك 
�علمت  الله ملن سأله عن سر زهده بقوله:  رحمه 
على  يراني  أن  فاستحييت  علي  مطلع  الله  أن 
الذي  معصية�، أما أبسط جتل للحياء، فهو ذلك 
ارتضاها  التي  واألعراف  التقاليد  ببنية  يرتبط 
خالل  من  األفراد  يتشربها  والتي  املجتمع، 
عملية التنشئة االجتماعية، عبر مؤسسة األسرة 
تنتظمهم  التي  األخرى  االجتماعية  والعالقات 
فيما يصطلح عليه باملناخ الثقافي العام، ومن ثم 
فإن هذا املستوى يكتسي طابعا سلوكيا مرتبطا 
وهو  األفراد،  لشخصيات  الالشعوري  باحملتوى 
إن كان على جانب كبير من األهمية، لكونه يحدد 
مالمح  شخصية املجتمع، فإنه أقل رقيا وفعالية 
السلوك  فيه  يقترن  الذي  املستوى  من  ونضجا 
بالوعي العقدي املتميز بالقصد والغائية، وهو ما 
ال يتحقق إال مبستوى محترم من العلم والتثقيف.
أن  هو  هنا،  إليه  اخللوص  أود  شيء  وأول 
املسلمة  األمة  جوهر  متثل  عليا  كقيمة  احلياء 
مستهدف عبر مستوييه معا. وإذا كان األول قد 

األمة  التجهيل وفصل  عملية  استهدف من خالل 
عن دينها وميراثها العلمي، ومحاولة استئصال 
الثقافي كقيمة عليا،  العلم والتدين من وجدانها 
في  تتمحور  تافهة  رخيصة  قيما  محلها  وإحالل 
مجملها حول التهالك على الدنيا دون ضابط أو 
معيار معنوي، فإن املستوى الثاني قد استهدف 
السلوكي  التغريب  فيه  لعب  طويل  مكر  عبر 
دورا  املوروث،  السلوكي  النمط  على  الزاحف 
وآلية  النقص،  مركب  فيه  واستثمر  خطيرا، 

االنبهار ببهارج الغالب املتمدن إلى حد بعيد.
وإذا كانت املرحلة األولى ملسلسل التغريب قد 
املتولدة  والتقليد  احملاكاة  آلية  على  فيها  اعتمد 
التي تلتها قد اعتمدت  عن االنبهار؛ فإن املرحلة 
وحددت  بإحكام،  لها  خطط  منهجية  مداخل 
العلوم  مكتسبات  فيها  وسخرت  بدقة،  أهدافها 
السلوكية، من أجل معرفة أعمق بدوافع السلوك، 
ومواطن القوة والضعف في الشخصية املسلمة. 
ومن أبرز مميزات هذه املرحلة النوعية، أنها قد 
تولت مهمة قلب املفاهيم املركزية في العقول، من 
ومفهوم  احلرية،  ومفهوم  التدين،  مفهوم  قبيل 
باملرأة،  الرجل  وعالقة  التربية،  ومفهوم  األسرة، 
إلى غير ذلك مما يسفر النجاح فيه عن إنتاج نسل 
بالوالء  ويدين  أصوله،  عن  متاما  منسلخ  جديد 
أسباب  من  وكان  ومدهش،  بعيد  حد  إلى  للغرب 
ذلك النجاح، أن إجناز املهمة قد وكل في قسط هام 
منه إلى نخبة مغربة صنعت على عني املستعمر، 
وأمدت بكل ما يلزم من شروط وإمكانات وأدوات.
وإذا نحن شبهنا احلياء ككيان معنوي هائل 
ورفيع، بحصن شامخ منيف، فإننا نشبه العوامل 
التي تسببت في تآكل جوانبه وأطرافه، بل كثير 
من أعمدته وركائزه، والتي تصطدم به ليل نهار، 
فتنال منه في كل يوم، مبقدار قد يكون من الضآلة 
تراكم  ولكن  املجردة،  العني  تلحظه  ال  بحيث 
املقادير مع مرور الزمن يسفر ال محالة عن شروخ 
هائلة تهدد الصرح بالسقوط. وقد ال يختلف اثنان 
بأن أكبر سيل، بل طوفان يهاجم صرح احلياء في 
العصر املعاصر، هو اإلعالم بشكل عام، واملرئي 
املصورة  واملشاهد  فاللقطات  خاص،  بشكل  منه 
سلطانا  متارس  وإتقان،  مبكر  واحملبوكة  املعدة 
املستهدفني،  في  البليغ   أثرها  وتخلف  عارما، 
والذي تتفاوت حدته بحسب مستويات هؤالء من 
في  ويقع  الثقافية.  واملناعة  العقدي  البناء  حيث 
قلب تلك املشاهد ما له عالقة باجلنس؛ ألنه أبلغ 

مدخل يحقق به املستهدفون للحياء أهدافهم.
إن مقارنة مدققة بني أجيال ما قبل التلفزيون 
ومتعلقاته، وأجيال ما بعده، تكشف لنا عن فرق 
وهذه  وأولئك.  هؤالء  بني  سحيقة  وهوة  هائل 
على  املستأمنة  القوى  تدفع  بأن  خليقة  احلقيقة 
استراتيجية  بناء  إلى  وكرامته،  اإلنسان  آدمية 
محكمة ملواجهة هذا املد العاتي الذي يهدف إلى 
مسخ اإلنسان،، مسخرة ما هو متاح من إمكانيات 
على  تساعد  طاهرة  نقية  بيئة  إليجاد  وطاقات، 
وعلى  االنقراض،  من  الطاهرة  الفئات  حماية 
تنمية أخالق الفطرة وشعب اإلميان، ومن أبرزها 
متقدة  وجذوة  فعاال،  لقاحا  يشكل  الذي  احلياء 

للخير، وحائال دون السقوط إلى أسفل سافلني.

د. عبد المجيد بنمسعود

املستهدف ذلك  – احلياء 

جارديان: المسلمون أول ضحايا اإلرهاب
صحيفة  علقت 
على  البريطانية  جارديان 
التي  األخيرة  األحداث 
في  املسلمني  استهدفت 
أوروبا والواليات املتحدة 
ال  املاضية،  الفترة  خالل 
الرئيس  قرار  بعد  سيما 
ترمب  دونالد  األميركي 
الواليات  دخول  تعليق 
عربية  دول  لـ6  املتحدة 
مقتل  إن  وقالت  وإيران، 
ما ال يقل عن 6 أشخاص 
في  آخرين   8 وإصابة 
كيبيك  مبدينة  مسجد 
جرمية  هو  الكندية، 

وحشية، تؤكد أن املسلمني بكل املقاييس هم 
في  اإلرهاب  من  املعاناة  أشد  يعانون  الذين 

العالم اليوم.
تكتيك  بأنه  اإلرهاب  الصحيفة  ووصفت 
مدى  على  يستخدم  كان  وأنه  دينا،  وليس 
150 عاما، من املسلمني واليهود واملسيحيني 
واملسيحيني  والشيوعيني  والفوضويني 
هو  ذلك  في  باعثهم  وكان  والبوذيني، 

معتقداتهم إلى حد ما.
 تصورات خاطئة:

قالت اجلارديان، إن هناك اعتقادا مستمرا 
ارتباط  لديه  اإلسالم  بأن  اليوم،  الغرب  في 
بالعنف والتعصب ال يوجد في  فريد وعميق 
نهج أي معتقد آخر. مؤكدة أن هذه الرؤية غير 
صحيحة من الناحية النظرية والعملية، وكذب 
يتناقض باحلقائق، كما أنه مييل أيضا إلخفاء 
بعض  تفعله  أن  الذي ميكن  احلقيقي  الضرر 
وغير  املؤمنني  بحياة  لإلسالم  التفسيرات 

املؤمنني أيضا.
 »نحن نعيش في عالم العنف والتعصب، 
هذا  أن  يتبني  عندما  للدهشة  إثارة  واألكثر 
هذه  لتبرير  يكن مستعدا  لم  ذاك  أو  االعتقاد 
املمارسات، والفارق في األمر هنا ليس إطالق 
كانت جتد  إذا  ما  ولكن  هذه،  احلرب  دعوات 

آذانا صاغية وحيث تبدو مقنعة«.
بكثير  أهم  واألخوة  األمل  أن  وتابعت، 

مأساة  وأن  والسياسي،  الديني  االعتقاد  من 
جتعل  أنها  هي  والعرقية  الدينية  الكراهية 
على  تعتمد  أنها  تبدو  واألخوة  األمل  متعة 
اإلقصاء وشيطنة اآلخر. والرد على ذلك يجب 
عبر  املشتركة  إنسانيتنا  بتأكيد  يكون  أن 

حدود اإلميان والعرق.
 رسائل كراهية:

املسلمني  معاناة  بأن  الصحيفة،  تابعت 
إحراق  على  تقتصر  لم  املتحدة  الواليات  في 
كثيرا  إن  بل  تكساس،  في  اإلسالمي  املركز 
من  تطلب  كراهية،  رسائل  تلقت  املساجد  من 
أو مواجهة مذبحة. مشيرة  الرحيل  املسلمني 
إلى أن رسائل متطابقة أرسلت من منطقة لوس 
كاليفورنيا  في  مساجد  في  ظهرت  أجنلوس 
وميشيجان،  أوهايو،  مثل  أخرى  وواليات 
ورود آيالند، وإنديانا، وكولورادو، وجورجيا. 
حتقق  إنها  أجنلوس،  لوس  شرطة  وقالت 
كراهية«  »حادثة  بصفتها  الرسائل  في  حاليا 
ال  ألنها  جرمية،  أنها  أساس  على  وليس 
تنطوي على تهديد محدد. مضيفة أن الرسالة 
أكدت أن ترمب سيفعل باملسلمني ما فعله هتلر 
باليهود. وقد طلب مجلس العالقات األميركية 
اإلسالمية »كير« من مكتب املباحث الفيدرالي 
دراسة  أن  إلى  الرسائل. مشيرا  في  التحقيق 
منذ  شهدت  املتحدة  الواليات  أن  أكدت 
 700 من  أكثر  املاضية  الرئاسية  االنتخابات 

حالة إسالموفوبيا وحترش ضد املسلمني.

لله  النتائج  وتفويض  واإلتقان  العمل   -
تعالى مدبر األكوان:

يستلزم  ال  والنصرة  القدرة  فيقني 
التواكل وتفويض األمور لله تعالى دون 
القيام مبا أوكل للعباد القيام به من العمل 
واحلكمة،  واإلحسان  العلم  من  بشروطه 
ومن اتخاذ كل األسباب واستفراغ الوسع 
في القيام مبا أوجب الله  على الناس 
به، فاألمة مكلفة  القيام  أفرادا وجماعات 
الواجبات  وجوبا كفائيا وعينيا  بإقامة 
األمانات  وأداء  املسؤوليات  وحتمل 
واحلقوق، وعلى رأسها حقوق الله تعالى 

وحقوق العباد.
العباد  على  تعالى  الله  حقوق  فأَجلُّ 

ما يلي:
- أن يعبدوه وفق ما شرع.

- أن يقيموا كل ما يخدم هذا املقصد 
تربية وتعليما وتبليغا، عدة وعتادا.

كما  العباد  على  العباد  حقوق  وأما 
فرضها الله تعالى فأعالها:

- العدل ورفع الظلم والوفاء باحلقوق 
الدنيوية  واحلقوق  واملعنوية  املادية 

واألخروية.
- اإلحسان إلى ذوي الحاجات ومتكينهم 
من  األغنياء  أموال  في  لهم  فرض  مما 

واجبات
- النهوض بكل ما يحقق الكرامة لعموم 
وتعليما  تربية  جميعا  والناس  األمة 
وأخوة،  ونصرة  ومأوى،  وغذاء  وصحة 

تكافال وتضامنا وتراحما...
على  بواجباتها  األمة  تقوم  فيوم 
عليها  فرض  ما  وتؤدي  الوجوه  أحسن 
تاما،  أداء  ولعباده  تعالى  لله  من حقوق 
إخالصا  وإتقانا،  إحسانا  وكيفا،  كما 
عليها،  الذي  أدت  قد  تكون  وصوابا 
وآنذاك تفوض أمرها إلى الله تعالى مع 
َوَعِملُوا  آَمُنوا  َِّذيَن  ال �ِإنَّ  بقاعدة:  اليقني 
أَْحَسَن  َمْن  أَْجَر  نُِضيُع  َل  َّا  ِإن اِلَاِت  الصَّ

َعَمل� )الكهف:30(.
القرآنية  املوازين  أجلِّ  فمن  ولذلك 
األسباب  اتخاذ  الواقع  إلى  النظر  في 

بشروطها ثم تفويض األمر ملالك امللك.
هي  القرآنية  املوازين  فإن  وختاما 
والتاريخ،  الواقع  حركة  في  احلاكمة 
الله  سنن  متثل  ربانية  موازين  وهي 
اإلنسان،  وعالم  األكوان  عالم  في  تعالى 
وهي موازين أنزلت لهداية الناس للعمل 
التيه.  ظلمات  في  بها  واالسترشاد  بها 
املوازين  هذه  جعل  من  النبيه  واملسلم 
بصائر وعمل بصبر وإخالص وصواب: 
ا  لَمَّ بِأَْمِرنَا  يَْهُدوَن  ًة  أَِئمَّ ِمْنُهْم  �َوَجَعلَْنا 
َصَبُروا َوكَانُوا بِآيَاتَِنا يُوِقُنوَن� )السجدة:24(
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تتمة االفتتاحية

 من الصحف العالمية:



15 محطات إخبارية

بريطانيا: مسلمو البالد يتعرضون 
لتمييز في املجال الوظيفي

يوم  الكندية،  كيبيك  مقاطعة  شرطة  قالت 
االثنني، إن ضحايا إطالق نار كان قد استهدف 
مساء  املقاطعة،  في  اإلسالمي  الثقافي  املركز 

أمس، ارتفع إلى ستة قتلى.
عن  الكندية  س��ي"  ب��ي  "س��ي  ق��ن��اة  ونقلت 

الهجوم  إن  ال��ق��ول  ال��ش��رط��ة، 
الذي  امل��رك��ز،  استهدف  ال��ذي 
يستخدم كذلك كمسجد، أسفر 

عن إصابة ثمانية آخرين.
وف���ي وق���ت س���اب���ق، ق��ال 
املتحدث باسم شرطة كيبيك، 
أت��اي��ن دوي����ون، إن��ه مت إلقاء 
أصل  من  اثنني  على  القبض 
النار  أطلقوا  أشخاص  ثالثة 
في املسجد أثناء تأدية صالة 

العشاء مساء األحد.
ب��������دوره أع�������رب رئ��ي��س 
ت��رودو  جاسنت  ك��ن��دا،  وزراء 
ل��س��ق��وط قتلى في  ع��ن ح��زن��ه 

احلادث.
وإثر ذلك أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، 
فيليب كويالرد على حسابه في "تويتر"، زيادة 

اإلجراءات األمنية في كافة أنحاء املقاطعة.

رسمي  تقرير  في  بريطانية  حكومية  جلنة  أظهرت 
على  للحصول  كثيًرا  يعانون  هناك  املسلمني  أن  لها 
وظيفة ف��ي ال��ب��الد، م��ؤك��ًدا على ال���دور ال��رئ��ي��س ال��ذي 
ميكن للمسلمني لعبه في سد الفجوة القائمة في مجال 
التوظيف، وذلك وفًقا ملا نشرته شبكة "إيفنج ستاندرد" 

البريطانية.
 وبنينَّ التقرير أن املسلمني في بريطانيا الذين يبلغ 
عددهم حوالي 2.7 مليون نسمة، يواجهون إقصاًء كبيًرا 
أثناء عملية البحث عن وظيفة، فضال عن الفارق الكبير 

في الرواتب مقارنة مع النصارى هناك.

حفظ  ف��ي  إقصائية  مسابقة  ت��اوري��رت:   <
القرآن الكرمي وترتيله وجتويده:

اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوقاف   مندوبية  أعلنت 
بتاوريرت في بالغ لها  عن إجراء  مسابقة إقصائية 
وترتيله  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ف��ي حفظ  ت��اوري��رت  مبدينة 
احمللي  ال��ع��ل��م��ي  امل��ج��ل��س  م��ع  بتنسيق  وجت���وي���ده; 

األربعاء 12 أبريل 2017.
لهذه  الترشح  طلبات  لتلقي  أج��ل  آخ��ر  وح��ددت 

املسابقة يوم االثنني 10 أبريل 2017. 
-----------------

2016 س��ب��ب في  ب��وس��ع��ي��د: ج��ف��اف ع���ام   <
تباطئ النمو االقتصادي:

بوسعيد،  محمد  واملالية،  االقتصاد  وزير  أرجع 
تباطؤ النمو االقتصادي املغربي إلى اجلفاف، الذي 

عرفته البالد عام 2016.
وقال بوسعيد، في ندوة صحافية، اليوم اجلمعة، 
االقتصادي  النمو  “تباطؤ  إن   ،24″ “اليوم  حضرها 
املغربي سببه اجلفاف، الذي ضرب املغرب عام 2016 
في   8 ب�  الفالحية  املضافة  القيمة  انخفاض  نتيجة 

املئة.
------------------

تفتح  ال��دع��اة"  "إع���داد  أكادميية  تركيا:   <
أبوابها:

بتركيا عن  ال���دع���اة"  "إع����داد  أك��ادمي��ي��ة  أع��ل��ن��ت 
انطالق املستوى األول، وذلك في الواحد والعشرين 
التركية،  إسطنبول  مدينة  ف��ي  املنصرم  يناير  م��ن 
باملستوى  م��واد  دراس��ة ست  على  ال���دورة  وتشتمل 
والفقه  والتفسير،  والتجويد  بالقرآن  تبدأ  األول، 
واحل���دي���ث ال��ش��ري��ف وال��ت��رب��ي��ة، وأص�����ول ال��دي��ن، 

والعقيدة ، والسيرة النبوية.
-------------------

> اإلكوادور: إنهاء الدورة الشرعية العلمية 
بأمريكا الالتينية بنجاح باهر:

أنهت منظمة أمريكا الالتينية لألعمال اإلنسانية 
باملشاركة  أقامتها  التي  الشرعية  العلمية  دورتها 
ف��ي م��دي��ن��ة كيتو في  ال��ول��ي��د  ب��ن  م��ع مسجد خ��ال��د 
اإلكوادور، وذلك في تاريخ 21 و 22 من شهر يناير 
2017، وتأتي الدورة في إطار دعم التكوين العلمي 
والدعوي للدعاة في الغرب وباعتبار أمريكا الالتينية 
من القارات املتعطشة ملعرفة املزيد عن اإلسالم، وهي 

شبه منسية من ِقَبل العالم اإلسالمي.
------------------

إسماعيل هنية: عالقات حركة حماس   <
مع مصر "في حتسن":

عاد إسماعيل هنية نائب رئيس املكتب السياسي 
انتهت  طويلة  جولة  بعد  غ��زة  إل��ى  حماس  حلركة 
بإجراء محادثات في مصر. ووصف هنية العالقات 
بيان حلركة  "في حتسن". وجاء في  بأنها  مع مصر 
ح��م��اس أن "وف���د احل��رك��ة أج���رى م��ح��ادث��ات ناجحة 
وزير  بينهم  مسؤولني مصريني  مع  مثمرة  ولقاءات 

املخابرات خالد فوزي".
------------------

وتركيا  بريطانيا  بني  دفاعية  اتفاقية   <
بقيمة 125 مليون دوالر:

بقيمة  دفاعية  اتفاقية  وتركيا  بريطانيا  وّقعت 
100 مليون جنيه إسترليني )125 مليون دوالر( تركز 

على تطوير طائرات مقاتلة للقوات اجلوية التركية.
-------------------

النقد الدولي يشيد بالسياسات املاكرو-  <
اقتصادية للمغرب:

أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اجلمعة 
بالسياسات واإلصالحات  بواشنطن،   2017/01/27

املاكرو-اقتصادية “السليمة” التي وضعها املغرب.
------------------

> ال��س��ع��ودي��ة: م��ج��ل��س ت��ن��س��ي��ق ع��امل��ي مع 
اجلهود  لتوحيد  بالغرب  اإلسالمية  املنظمات 

في خدمة اإلسالم:
بدأت رابطة العالم اإلسالمي باالشتراك مع احتاد 
تنفيذ  الغرب  في  ومؤسساتها  اإلسالمية  املنظمات 
ومواجهة  اإلس���الم  ص���ورة  حتسني  تستهدف  خطة 
اإلسالمية  الهوية  على  واحل��ف��اظ  التشويه  حمالت 
وحماية األقليات في الدول الغربية، وأسلوب مواجهة 

احلملة احلالية من خالل وسائل اإلعالم.

أخبار سريعة

ارتفاع ضحايا إطالق النار على مسجد بكندا إلى 6 قتلى

خ��ص��ص امل��ج��ل��س 
اإلقليمي لعمالة أكادير 
إداوت������ن������ان م��ي��زان��ي��ة 
ألف   400 إل��ى  وصلت 
درهم القتناء جتهيزات 
م��ت��ن��وع��ة، ل��ف��ائ��دة 13 
توجد  عتيقة  م��درس��ة 
اإلداري  ب����ال����ن����ف����وذ 

للعمالة.
وت���������أت���������ي ه������ذه 
املبادرة، وفقا للمجلس 
اإلق��ل��ي��م��ي، "ف����ي إط���ار 
االل��ت��ف��ات��ة جت���اه طلبة 
من  العتيقة،  امل���دارس 

أجل حتسني ظروف االيواء والرفع 
م���ن م��س��ت��واه��م ال����دراس����ي، حيث 
التي  السنوية  املنحة  إلى  تنضاف 
لهذه  اإلقليمي  املجلس  ُيخصصها 
ُت��ق��ّدر ب�17 أل��ف  امل�����دارس، وال��ت��ي 

درهم سنويا".

ال����وزراء الكندي  أك��د رئ��ي��س 
ب���الده في  إرادة  ت���رودو  ج��اس��نت 
عن  "مب��ع��زل  ال��الج��ئ��ني  استقبال 
البيت  ق���رار  غ���داة  معتقداتهم"، 
 7 مواطني  دخ���ول  منع  األب��ي��ض 
ال��والي��ات  أراض���ي  إسالمية  دول 
تغريدة  في  ت��رودو  املتحدة.وقال 
الذين  "إل��ى  "ت��وي��ت��ر":  موقع  على 
والرعب  االضطهاد  م��ن  يهربون 
أن  ت��ع��رف��وا  أن  عليكم  واحل����رب، 
ك���ن���دا س��ت��س��ت��ق��ب��ل��ك��م مب���ع���زل عن 
التنوع  "إن  وأضاف:  معتقداتكم"، 

يصنع قوتنا".وكتب: "أهاًل بكم في 
كندا".

ع��ق��ب اإلع���الن 
عن توقيع الرئيس 
األم��ري��ك��ي دون��ال��د 
ت������رام������ب ق���������رارًا 
ت���ن���ف���ي���ذي���ًا ب��ح��ظ��ر 
دخ������ول رع����اي����ا 7 
إس����الم����ي����ة  دول 
قالت  أمريكا،  إل��ى 
مصادر إعالمية في 
مدينة تكساس أنه 
مت إح�����راق امل��رك��ز 

من  الثانية  في  فيكتوريا  في  اإلسالمي 
01-2017. .ويأتي   29- السبت  صباح 
استهداف املركز اإلسالمي في فيكتوريا 

استهداف  على  فقط  أسابيع  ثالثة  بعد 
مركز إسالمي آخر في أوسنت أضرمت 

النار فيه ومت تدميره.

متنوعة  جتهيزات  من  تستفيد  عتيقة  مدارس 
بأكادير

رئيس وزراء كندا:
سنواصل استقبال الالجئني مبعزل عن معتقداتهم

بعد ساعات على قرار حظر املهاجرين.. إحراق مركز إسالمي في تكساس

الرئيس  وق��ع  األب��ي��ض،  بالبيت  األول  أسبوعه  في 
كلها  تنفيذية،  ق��رارات  عشرة  ترامب،  دونالد  األمريكي، 
تقريبا مثيرة للجدل على الصعيدين الداخلي واخلارجي، 

وتأتي تنفيذا لوعود أطلقها ضمن حملته االنتخابية.
فخالل تلك احلملة، استخدم اجلمهوري ترامب )70 
وخ��ارج  داخ��ل  كثيرين  فيه  هاجم  شرسا  خطابا  عاما( 
الواليات املتحدة األمريكية، وهو ما عّرض امللياردير إلى 
أنه  منها  وكتاب،  وفنانون  سياسيون  أطلقها  انتقادات 
واألجانب  املسلمني،  وال سيما  لألقليات،  معاد  عنصري 

واملهاجرين والنساء.
ووفق رصد لألناضول، فإن من أبرز القرارات التي 
من  العشرين  في  رئيسا  تنصيبه  منذ  ترامب،  اتخذها 
الواليات  إل��ى  الالجئني  دخ��ول  تعليق  اجل���اري:  الشهر 
املتحدة األمريكية، ووقف استقبال الالجئني السوريني، 
الدول الشرق أوسطية،  وحظر دخول زائرين من بعض 
واالنسحاب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، 
املكسيك، فضال  مع  على احلدود  الفاصل  اجلدار  وبناء 
املعروف  الصحية،  الرعاية  قانون  في  بنود  تغيير  عن 

ب�"أوباما كير"، متهيدا إللغائه.

ترامب  أيام..   7 في  قرارات   10
ينفذ وعوده ويثير اجلدل

غانا: إسالم أمير قرية كبيرة وتبعه آخرون
أعلنت يوم 2017/1/24 مؤسسة الفرقان 
قرية  ف��ي  كبيرة  قبيلة  أمير  إس���الَم  الدعوية 

ال��ق��ري��ب��ة م���ن مدينة  ت����اون  ك��وك��و 
غانا  غرب  الواقعة  الغانية،  إلبوا 
والتي  ال��ع��اج  س��اح��ل  ح���دود  على 
يبلغ تعداد سكانها أكثر من 3000 
عدد  األمير  مع  أسلم  وقد  شخص، 
م��ن األش��خ��اص، ف��ض��اًل ع��ن إس��الم 
أسلم  كما  مجاورة،  قرية  أمير  ابن 
12 رجاًل وامرأة من قرية الدانكسا 
 ،200 حوالي  تعدادها  يبلغ  التي 

وأكثرهم من النصارى وهي قرية تابعة ملنطقة 
البوا غرب غانا.
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إلى أن نلتقي

اخلطيب  بيين  مباشر  اتييصييال  وسيلة  أهييم  املنبرية  اخلييطييب  تعد 
والسامعن، ولذلك أدت الدور األكبر في تاريخ املسلمن، بل وفي تاريخ 
إال  تواصل  أو  اتصال  وسيلة  هناك  تكن  لم  حينما  عموما،  البشرية 
اخلطابة؛ بل ميكن القول إن هناك خطبا غيرت التاريخ، وهناك أعالم 

عرفوا بخطبهم أكثر مما عرفوا مبواقفهم أو علمهم أو سياستهم.
أنواعه  بكل  االجتماعي،  التواصل  عصر  احليياضيير،  عصرنا  وفييي 
زالت اخلطب  ما  ومريب،  مهيب  تطور  من  يحمله  ما  وبكل  وأصنافه، 
املنبرية أداة فعالة ميكن أن تؤدي أدوارا كبيرة، ألسباب عديدة منها: 

أن هذه اخلطب تكتسب شرعيتها من الدين، بنص الكتاب والسنة، 
فخطب اجلمعة، وخطب العيدين، وخطبة عرفات، باإلضافة إلى خطب 
املناسبات والطوارئ الكونية؛ كاالستسقاء، واخلسوف والكسوف، تعد 
القائمة  أول  تعد في  أن خطبة اجلمعة  الدين. وال شك  أمور  كلها من 
ثم ألن الصالة  أواخيير سورة اجلمعة،  فيها في  الييوارد  الرباني  لألمر 
بذلك من  ن  أنها أسبوعية، ومتكِّ بها. هذا فضال عن  املكتوبة مرتبطة 

التواصل املستمر املتقارب زمنيا، بن اخلطيب وبن املصلن.
أن االتصال يكون مباشرا بن اخلطيب والسامعن، وهو ما ال يتأتى 
في وسائل االتصال األخرى، ومعلوم أن لالتصال املباشر دورا أساسيا 

في التأثير في املتلقي.
السامعن حول هذه  تنّور عقول  أن  األحييداث، وميكن  تواكب  أنها 
األحداث في ضوء األحكام الشرعية، مما ميّكنهم من فقه واقعهم بشكل 

سليم.
أن الثقة تكون في العادة كبيرة في اخلطيب، فهو في العادة يكون 
احلامل  وهو  الشرع،  بأمور  العالم  وهو  الفقيه،  وهو  معروفا،  رجال 
ر ملسؤوليته أمام الله تعالى ثم أمام من يستمعون  لكتاب الله، واملقدِّ
في  يدور  ما  والتدليس، على عكس  الكذب  يبعد عنه  لذلك  إلى كالمه، 

وسائل التواصل االجتماعي.
واملنتظر  بها شرعا  املنوط  دورهييا  املنبرية  تؤدي اخلطب  هل  لكن 

منها واقعا؟؟
الوقائع في أكثر من مقام ال تدل على ذلك، حتى في األمور الدينية 
احملصورة، وبعضها ميكن أن حتدث أمام اإلمام اخلطيب وهو يلقي 

خطبته، لنأخذ على ذلك أمثلة:
أثناء إلقاء اخلطبة قد يأتي بعض من وصل متأخرا إلى املسجد، 
فيتخطى رقاب الناس، وقد يؤذي بعَضهم، ليس ألنه لم يجد مكانا يقعد 
فيه في اخللف، فغالبا ما يكون هناك متسع في أواخر الصفوف، وليس 
الصوت  يقوله، فمكبرات  ما  ليسمع  يقترب من اخلطيب  أن  يريد  ألنه 
األولى،  الصفوف  في  القعود  يريد  ولكنه  مكان،  كل  في  الناس  ُتسِمع 
ليصلي بعد ذلك في الصف األول، حرصا منه على أن ينال أجر الصالة 

في الصف األول، هكذا يظن، وهكذا يتخيل...
إلى  أيضا  متأخرا  وصييل  من  بعض  يأتي  قد  اخلطبة  إلقاء  أثناء 
قام ليصلي حتية  أقيمت الصالة  إذا  املسجد، فيجلس مباشرة، حتى 

املسجد حرصا منه على أال يفوته أداء هذه السنة.
في صالة اجلمعة أو في غيرها من الصلوات، قد تطلب من شخص 
أن يتم الصف، أو أن يستوي حتى ال يكون معوجا أو متقطعا غير تام، 
فيجيب في أدب َجّم: "هما سواء": )ِكيْف ِكيف(، هذا إن لم ُيخرجك من 
امللة، وينكر عليك معرفتك بالدين، وأن األمة كلها تصلي وتعرف الدين 
ولست أنت وحدك من يعرفه!!، وقد ُيسمعك اتهامات ما أنزل الله تعالى 
ح  بها من سلطان، وقد يدفع ذلك إلى شجار تعلو فيه األصوات، وُيلوَّ
فيها بالتهديد. إلى غير ذلك مما يثير انتباه املصلن بشكل الفت للنظر 
هنا أو هناك، مما تشمئز منه النفوس ويترفع عن اخلوض فيه العقالء.
طبعا لست فقيها مفتيا، ولكني ذكرت أمثلة بسيطة مما هو معروف 
لدى عموم املصلن كما يعرف النهار والليل. ولذلك أقول إن مما ينبغي 
بإقامة  أواًل  التي تتعلق  املنبرية مثل هذه األمور  يثار في اخلطب  أن 
غيرها  على  التنبيه  إلييى  باإلضافة  املسجد،  حرمة  ومييراعيياة  الصالة 
من الفرائض والّسنن، وأن ُيذّكر بها بشكل مستمر. بالتأكيد ال أقصد 
دقائق محدودة  أن تخصص  الوحيد، ولكن أقصد  أن تكون املوضوع 
للتنبيه على مثل هذه األمور، حتى ولو كان ذلك بن قوسن –كما يقال-
؛ أي حينما يحدث احلدث يتدخل اخلطيب مباشرة، أو على األقل في 

اخلطبة املوالية، وذلك مواكبة للحدث، حتى تؤدي 
اخلطبة املنبرية دورها املنشود.

اخلطب املنبرية... 
والدور املنشود )1( كييرمي، منذ شهور، أن أخص شيخي عبد  قييارئ  إلي  رغب 

أوان  هو  وهذا  منذئذ خيرا،  وعدته  وقد  بحديث.  الطيب  الله 
الوفاء بالوعد.

شجون،  ذو  الطيب  الله  عبد  البروفيسور  عن  واحلديث 
قييال عنه  وقييد  يبدأ.  أييين  من  يعرف  فال  ليعجز  املييرء  إّن  حتى 
شيخي وصديقه الدكتور عبد السالم الهراس، في كلمة نشرتها 
جوانب  الطيب  الله  عبد  )وللدكتور  األوسييط:  الشرق  جريدة 
ومفكر  بصير،  وناقد  عظيم،  وباحث  كبير،  أديب  فهو  كثيرة، 

ومفسر،  ومقرئ  متبحر،  ونحوي  قدير،  ولغوي  عميق، 
املكتوب  الغربي  األدب  في  ومؤرخ، ومتضلع 

باإلجنليزية.
بنبوغه  إليه  األنظار  لفت  وقييد 

املييبييكيير، وهييييو مييين الييقييالئييل في 
عصرنا احلاضر من ألف كتابا 

ليييم يييؤلييف مييثييلييه فيييي األدب 
في  اآلن وهييو  إلييى  العربي 
الثالثن أو دونها: "املرشد 
العرب"،  أشعار  فهم  إلييى 
يشيد  أن  فييخييرا  وحسبه 
اليييدكيييتيييور طيييه حييسيين به 

وبكتابه(.
فيييإذا أضييفييت إليييى ذلييك 

عييالقييتييي اخلييياصييية بيييه، ومييا 
عييرفييتييه عيينييه عيين كييثييب، أثيينيياء 

مرافقتي له مشرفا على رسالتي 
لدبلوم الدراسات العليا، ثم ما بعد 

في  به  جمعتني  التي  اللقاءات  من  ذلييك 
بيته، أو في املنتديات العامة، في فاس ووجدة، 

ثم في اخلرطوم، اتسعت جوانب احلديث، وصارت اإلحاطة 
بها مما ال يتسع له هذا احليز من اجلريدة، حيث امتّدت عالقتي 
به منذ عام 1978، يوم قبل اإلشراف على رسالتي اجلامعية، 
حتى زيارتي له في اخلرطوم عام 1990، حيث كان ذلك اللقاء 
إلى  أشير  أن  إذن  وحسبي  تعالى.  الله  رحمه  به  العهد  آخر 

بعض من شخصية هذا الرجل العظيم.
منذ  والبصر  السمع  ملء  الطيب  الله  عبد  الدكتور  صار 
انتقل  إنه  ثم  العرب(،  أشعار  فهم  إلى  )املرشد  كتابه،  صدور 

إليييى املييغييرب، وأقيييام 
بيييه سييينيييوات، هو 
وزوجيييه جييوهييرة، 
عييّداهييا ميين أزهييى 

سنوات العمر.
وأبيييييييييييييييييييييييح 
هذا  فييي  لنفسي، 
أنقل  أن  املييجييال، 
مييا سجله  بييعييض 
اليييييدكيييييتيييييور عييبييد 
الييسييالم الييهييراس، 
فهو شاهد صدق 
عيييييليييييى مييييرحييييليييية 
انييتييقييال الييدكييتييور 

الطيب  الييلييه  عييبييد 
املغرب،  إلييى  ينتقل  أن  الله  "شيياء  الله:  قييال رحمه  فيياس.  إلييى 
وبالذات إلى فاس التي يقول عنها إخواننا السودانيون إشادة 
بها وإعجابا بأهلها: »فاس! يا ما َوَراها ناس«. فكثيرا ما كان 
الدكتور صالح سوار الذهب )وهو عم الرئيس العظيم الزاهد 

عبد الرحمن سوار الذهب( يردد هذه اجلملة أمامنا.
الدكتور عباس  ولقد رغبه في االلتحاق بنا بفاس أخونا 
جامعين  أساتذة  مع  التعاقد  اضطلع مبهمة  الييذي  اجلييراري 
باملشرق العربي للتدريس باملغرب.. فقد اتصل به سنة 1973 
ورغبه في العمل باملغرب وصادف ميال منه لالستجابة وقال 
له: »سألتحق بكم إن شاء الله عند انتهائي من مهمتي مديرا 
للجامعة بعد نحو سنة«.. وفي السنة اجلامعية 74-75 زارني 
الدكتور الراحل عبد اللطيف السعداني بصحبة الدكتور عبد 

وآدابها  العربية  اللغة  بقسم  بالتحاقه  يبشرني  الطيب  الله 
التي كنت آنذاك رئيسها.. وكان ترحابي بشيخنا اجلليل يليق 
مبقامه. ومن هنا تبدأ عالقة الرجل باملغرب.. وإن كنا عرفناه 
سابقا في مهرجان »ابن زيدون«. وقد أسندنا إليه التدريس في 
كل من قسم األدب العربي وقسم األدب اإلجنليزي، حيث كان 
ُيَدرُس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية، وتركناه يختار املادة 
واملقرر واجلدول الزمني مع حريته في التغيير إن شاء متى 
شاء، فهذه جامعته وكليته وقسمه يتصرف وفق ما يراه مالئما 
العليا،  الييدراسييات  في  التدريس  إليه  أسندنا  ثم  لييه.. 
اجلامعية  العلمية  الرسائل  على  واإلشييراف 
انطلق  وقد  املناقشات،  في  واالشييتييراك 
ومتواصل  كبير  نشاط  في  الرجل 
من دون كلل أو ملل أو شكوى، 
في  مقتصرا  عمله  يييكيين  وليييم 
وإمنا  والفصول  املييدرجييات 
كان بيته ال يخلو من زيارة 
باحث أستاذا أو طالبا أو 
ميتلئ  وأحيانا  مستفيدا 
بيته مبختلف الييزوار من 
أهل العلم واألدب.. كما أن 
إلى  امتد  العلمي  نشاطه 
جييميييييع جييامييعييات املييغييرب، 
بييل إلييى مييدن أخييرى لييم تكن 
إلى  يستجيب  جامعات،  بها 
وأدبية  ثقافية  جمعيات  دعييوات 
بييهييا، كييمييا أنيييه كيييان كييثييييير األسييفييار 
امللتقيات  املييغييرب حلييضييور  إلييى خيييارج 
إخالله  دون  ميين  واالجييتييميياعييات  وامليييؤمتيييرات 
منه،  ُيطلب  ممييا  أكثر  كانت  أنها  تشهد  التي  بواجباته 
االلتحاق  مباريات  في  الكبير  العلمي  حضوره  إلييى  إضافة 
أساتذة اجلامعة،  تكوين  أو بسلك  باجلامعة  التدريس  بهيئة 
أما إشرافه على الرسائل العلمية فكانت فرصة عظيمة إلعداد 

الباحثن وتوجيههم.
األمييرانييي،  الدكتور حسن  يييده:  أملييع من تخرج على  وميين 
الباحث الشاعر ورئيس قسم اللغة العربية بوجدة، والدكتور 
محمد الدناي الذي الزم شيخه عبد الله الطيب ونال من علمه 
حييظييا وافييييييرا وغييييير 
هيييؤالء، وكيييان في 
يستفيد  دروسييييه 
طيييييييييالب اليييعيييليييم 
عييييلييييى اخييييتييييالف 
مبن  مستوياتهم 

فيهم األساتذة".
هييييييذا بييعييض 
أستاذنا  ذكره  ما 
الييييدكييييتييييور عييبييد 
الييسييالم الييهييراس 
عيين صييديييقييه عبد 
الله الطيب، وهو 
فيض  ميين  غيض 
كييان ميكن أن  مما 
يدونه، لوال أن شيخنا الهراس كان من العلماء الذين يحرصون 
من  أكثر  ومريديهم  تالميذهم  إلى  شفهيا  معارفهم  نقل  على 
ومحاضرات  كتب  ميين  خلف  مييا  على  الييتييدوييين،  على  حرصه 
منشورة. وقلما تزور الشيخ عبد السالم فال جتد عنده علما 
من أعالم الشرق والغرب، فتغرف من جلسته علما ال يجتنى 

من الصحف، كما قال أبو نواس في خلف األحمر:
كنـــــا متــى مـا نْدُن منه نغرتْف

روايـة ال ُتتنــــى من ال�ّصحـْف

السالم  عبد  الشيخان:  فيها  يشترك  عظيمة،  ميزة  وتلك 
الهراس وعبد الله الطيب.

وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

مع عبد الله 
الطيب )1(
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